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Titel: Aktiv återhämtning hos tävlingssimmare – En jämförelse mellan aktiv återhämtning 

med och utan fenor.  

Författare: Christin Heina och Emma Stenberg, Fysioterapeutprogrammet, Medicinska 

fakulteten Linköpings universitet  

Handledare: Jenny Sjödahl Med. Dr., Leg Fysioterapeut Avd. för Fysioterapi, Institutionen 

för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Det är vanligt att simmare använder simfenor vid aktiv återhämtning, däremot 

finns det begränsad forskning angående nyttan det medför vid minskning av laktatnivå, puls 

och självupplevd skattning. 

Syfte: Syftet var att jämföra aktiv återhämtning i form av simning med och utan korta 

simfenor avseende laktatnivå, puls och självskattning av upplevd trötthet och ansträngning 

hos tävlingssimmare. 

Metod: En cross-over pilotstudie utformades där 11 simmare rekryterades. Laktat, puls, 

skattning av ansträngningsgrad med hjälp av Borg RPE samt upplevd trötthet i armar och ben 

med hjälp av Borg CR10 undersöktes vid två testdagar där simmarna genomförde 100 meter 

frisim max följt av 10 minuter aktiv återhämtning med eller utan fenor beroende på testdag.  

Resultat: Totalt slutförde 10 simmare pilotstudien. Ingen signifikant skillnad noterades vid 

puls, laktat, Borg RPE och Borg CR10 armar och ben. 8 av 10 deltagare hade lägre laktatnivå 

när de använde fenor vid den aktiva återhämtningen. En viss antydan på samband mellan 

laktatnivå och Borg RPE samt Borg CR10 noterades men inte tillräckligt starkt för att kunna 

säkerställa detta. 

Konklusion: Ingen signifikant skillnad mellan aktiv återhämtning med och utan simfenor 

uppvisades. Vidare forskning krävs med större studiepopulation för att få mer reliabla resultat. 

Nyckelord: Funktionell återhämtning; mjölksyra; puls; självskattning 
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ABSTRACT  

Introduction: It is common among swimmers to use fins during active recovery. There is 

limited research about how fins decrease blood lactate, pulse, rating of perceived exertion and 

evaluation of leg and arm exertion.  

Objective: The study compared active recovery in relation to blood lactate, pulse, rating of 

perceived exertion and evaluation of leg and arm exertion while swimming with and without 

short fins.   

Method: A cross-over pilot study was designed in which 11 swimmers took part. Blood 

lactate, pulse, rating of perceived exertion and evaluation of leg and arm exertion were 

examined on two test days during which the swimmers swam 100 meters freestyle max 

followed by a 10-minute active recovery with or without fins, depending on test day.   

Results: Ten swimmers completed the study. No significant difference was found between 

test days 1 and 2 for pulse, blood lactate, Borg RPE and Borg CR10. Eight out of ten 

participants had lower blood lactate when they used fins during active recovery than when 

they did not. A minor correlation between blood lactate and Borg RPE and Borg CR10 was 

indicated by the data, but not strong enough to ensure a correlation.  

Conclusion: No significant difference between active recovery with and without fins was 

found. Additional studies with a larger study population are necessary for more reliable 

results.   

Keywords: Recovery of Function; Lactic Acid; Pulse; Self-Assessment  
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1. Bakgrund    
1.1 Simning 
Simning är en komplex sport vilket innebär att hela kroppen används och det ställer stora krav 

på idrottarens fysiska kapacitet. Det ställs höga krav på den aeroba kapaciteten, styrkan och 

rörligheten. Inom simning finns fyra simsätt; fjäril-, rygg-, bröst- och frisim (1). Inom 

simning är det vanligt med överansträngnings- och belastningsskador på grund av den höga 

aktivitetsnivån. Med tidig diagnos och rätt mängd återhämtning är det en skada som läker 

relativt snabbt. Överbelastningsskadorna kan dock leda till muskel- och seninflammationer 

om de inte behandlas i tid. Muskler och senor runt knä och axlar är de som drabbas oftast hos 

en simmare (2). Inom simning kan en simmares resultat och prestation vid tävling graderas 

utifrån FINA-poäng. Detta FINA-poäng system bygger på att ett världsrekord i en gren är 

1000 FINA-poäng och utifrån en formel kan sedan simmarens resultat få en FINA-poäng som 

är lägre om resultatet är långsammare än världsrekordet (3). Detta är ett sätt att se hur nära en 

simmare är världsrekordet och på så sätt värdera hur duktig en simmare är. 

 

1.1.1 Simfenor 

Många tävlingssimmare använder idag korta simfenor under träning och mellan tävlingslopp. 

Forskning visar att korta simfenor vid en viss hastighet kan minska energiåtgången med 40% 

hos simmare jämförelsevis med simmare som simmar med samma hastighet utan simfenor 

(4). De korta fenorna verkar innebära en minskad amplitud i bensparken och även en minskad 

sparkfrekvens. Minskningen av sparkfrekvens resulterar även i en minskning av inre 

arbetshastighet hos simmarna (4). Simfenor hjälper till att öka kontrollen i vattnet samt farten. 

Det blir enklare att behålla ett bra vattenläge eftersom simfenorna hjälper till att hålla upp 

benen vilket minskar risken för att de börjar sjunka mot botten. Simfenorna gör också att 

motståndet i vattnet ökar och detta i sig gör att benen får mer träning. Det ökade motståndet i 

vattnet gör också att hjärta och lungor får jobba mer vilket förbättrar konditionen (5). 

 

1.2 Kroppens energisystem  
Kroppens energisystem kan delas in i det aeroba och anaeroba systemet. Det aeroba systemet 

innebär att kroppen får tillgång till syre vid uppbyggnad av adenosintrifosfat (ATP) och 

anaeroba systemet innebär uppbyggnad av ATP utan tillgång till syre (6,7). Systemen 
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kompletterar varandra och används i olika syften. Det aeroba systemet är långsamt och har 

långsam effekt medan det anaeroba systemet är snabbt och har hög effekt. ATP är den enda 

energikälla som musklerna använder för att arbeta (8). Vid muskelarbete sker kontraktioner i 

musklerna, dessa initieras genom spjälkning av ATP och denna process sker utan tillgång till 

syre (7).  

 

Vid uppbyggnad av ATP genom det aeroba systemet bryts de två energikällorna kolhydrater 

och fett ner och energi frigörs som används vid uppbyggnaden. I det aeroba systemet sker 

uppbyggnad och nedbrytning av ATP med samma hastighet. Återbildningen av ATP sker 

genom att en fri fosfatgrupp (P) binds till adenosin-difosfat (ADP) (8). Det anaeroba systemet 

består av två olika processer, som benämns det alaktacida och laktacida. Det alaktacida 

används vid arbete som varar i några få sekunder på grund av det lilla förrådet i musklerna 

och den snabba förbränningshastigheten. Vid denna process sker nedbrytning av keratinfosfat 

(PCr) och energi frigörs som används vid återuppbyggnad av ATP. Det laktacida används vid 

arbete som varar i mer än några få sekunder eftersom förrådet är något större och 

förbränningshastigheten något mindre. Här sker nedbrytning av glykogen eller glykos till 

pyrodruvsyra och detta kallas för glykolys. Energi frigörs och används vid återuppbyggnad av 

ATP samt frisättning av mjölksyra (7).  

 

1.3 Energiomsättning vid simning  
Det som är avgörande för prestationsförmågan hos simmare är storleken på 

energiomsättningen. Mängden energi som krävs vid simning bestäms utifrån hydrodynamiska 

motståndets storlek, simtekniken, träningstillståndet och simsätt. Energiomsättningen som 

krävs vid simning ökar i takt med hastigheten (1). Totala energiomsättningen är summan av 

energisystemen: anaerob alaktacid process, anaerob laktacid process och aerob process (7). 

Fördelningen mellan de olika systemen varierar beroende på simsträcka. Vid 50 meter 

simning max är det framförallt det alaktacida systemet som används men vid 100 meter är det 

istället det laktacida systemet. Simmas istället 200 meter ökar energiomsättningen från det 

aeroba systemet och varefter sträckan blir längre kommer det aeroba energisystemet att vara 

den huvudsakliga energikällan (1).  
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1.4 Puls och intensitet i relation till ansträngning 
Hjärtfrekvens är antalet slag som hjärtat slår per minut och detta begrepp kallas ofta för 

pulsfrekvens eller bara puls. Vid arbete ökar hjärtfrekvensen i samband med intensiteten (8). 

Intensitet kan benämnas antingen som absolut eller relativ där relativ intensitet är relaterad till 

individens maximala förmåga. Procent av maximal hjärtfrekvens (% maxpuls), procent av 

maximalt syreupptag (% VO2max), procent av hjärtfrekvensreserven (% HRR) och procent 

av syreupptagningsreserven (% VO2R) är några av de faktorer som mäts för att fastställa den 

relativa intensiteten vid aerob och anaerob träning (9,10). I vila är hjärtfrekvensen ungefär 60 

slag per minut och vid hög arbetsintensitet kan den bli upp emot 200 slag per minut. När 

intensiteten förändras tar det ett tag för pulsen att stabilisera sig eftersom det tar ett tag för 

hjärtat att känna av förändringen av intensiteten (8).   

 

Vid en ökad intensitet på den fysiska ansträngningen ökar även syreförbrukningsnivån.  

Den anaeroba tröskeln innebär den syreförbrukningsnivå där aerob energiproduktion 

kompletteras med anaeroba mekanismer. Detta leder till en ökad laktatkoncentration och 

metabolisk acidos (sänkt pH). Förbättras den maximala syreupptagningsförmågan och 

förmågan att arbeta med en viss mängd syre i kroppen medför detta en förmåga att arbeta 

hårdare och längre innan den anaeroba tröskeln nås. Prestationsförmågan i uthållighetsgrenar 

hos en individ har en stark koppling till intensitet och hastighet vid den anaeroba tröskeln. 

Förbättringar av den anaeroba tröskeln ger oftast förbättringar av prestationsförmågan (8,11). 

 

1.5 Mjölksyra och laktat 
Mjölksyra är en instabil syra som bildas vid anaerob laktacid energiomsättning och snabbt blir 

till laktatjoner och vätejoner. Laktatjonen är mest stabil och det är den som mäts i blodet vid 

laktatmätning. Vid bildandet av laktat och vätejoner ökar surhetsgraden i musklerna, detta kan 

bidra till indirekt trötthet i musklerna (12). 

 

I vila finns omkring 1 milliMol/liter (mmol/l) laktat i blodet. Vid rörelse i form av 

promenerad eller lätt löpning kan laktatnivån öka något men hos vältränade personer håller 

sig laktatet på ungefär 1 mmol/l. När intensiteten ökar medför det en ökning av 

andningsfrekvensen och laktatnivåerna stiger och ligger runt 3–5 mmol/l. Vid en viss punkt 

som kallas anaerob tröskel stiger laktatnivån kraftigt och denna punkt varierar för olika 

personer. Ökar intensiteten ytterligare vid exempelvis en spurt ökar laktatet i blodet till 10–15 
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mmol/l (8). Inom simning har det visat sig att tävlingssimmare kom upp i över 10 mmol/l 

efter 100 meter frisim max, detta visar att denna sträcka och intensitet resulterar i förhöjd 

laktatnivå (13). 

 

1.6 Träningsvärk/muskelinflammation 
Efter ansträngande excentrisk träning uppstår ofta den lättaste typen av muskelskador, 

träningsvärk. Muskelskada efter träning kännetecknas av muskelfiberstörningar, minskad 

muskelstyrka och kraft, DOMS (delayed onset muscle soreness), svullnad, minskad ROM 

(range of motion), ökat flöde av muskelcellenzymer och proteiner så som keratinkinas (CK). 

Reparation av muskeln sker genom återuppbyggnad av vävnader framförallt genom 

samverkan mellan muskelstamceller, inflammatoriska celler (ex: makrofager), vaskulära 

celler (ex: endotelceller) och stromala celler (ex: fibroblaster). Inflammation vid muskelskada 

orsakad av träning har tidigare setts som en skadlig process för återhämtning efter träning. 

Idag ses istället intramuskulär inflammation orsakad av träningsinducerad muskelskada som 

en process för återuppbyggnad och återgång till normal homeostas. Det behövs dock mer 

forskning för att kunna fastställa hur inflammationscellerna reagerar vid träningsinducerad 

muskelskada (14). Microtrauman på muskelfibrerna uppstår vilket startar en liten 

inflammationsprocess där det sker en ökning av enzymet kreatinkinas (CK) och mjölksyra 

(14,15). Trots att det sistnämnda inte verkar vara den avgörande faktorn vid muskeltrötthet, 

efterföljande träningsvärk och möjlig större muskelinflammation (myosit)/överansträngning 

har det visats tydligt att ökning av mjölksyra sker samtidigt som andra trötthetsmekanismer 

såsom CK (8,15).   

   

1.7 Återhämtning 
Under ett hårt träningspass utsätts kroppen för hård belastning som bryter ner musklerna 

genom microtrauman på muskelfibrerna. Detta i sig försämrar prestationsförmågan och 

kroppen behöver efterföljande vila för att kunna återhämta sig och nå en högre kapacitet av 

prestationsförmåga. Sker inte återhämtningen på rätt sätt utan kroppen utsätts för liknande 

belastning för tidigt kommer musklerna brytas ner ytterligare och det kan i sin tur leda till en 

överbelastad muskel/myosit (8). Vid excentrisk träning tar det längre tid att återhämta 

musklerna jämför med koncentrisk träning. Vid excentrisk träning och isometriska 

sammandragningar med lång muskellängd ses muskelskada som är orsakad av 

träningen/övningen som genomförts. Återhämtningstiden är beroende på omfattningen av 
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muskelskadan som skett under träningen. Muskelskadan vid träningen påverkas i sin tur av 

intensitet, duration, ledvinkel, muskellängd samt muskelgrupp. Efter den hårda träningen sker 

en svullnad i muskeln som är som störst efter 4–5 dagar och efter ca 7 dagar efter ett hårt 

träningspass är muskeln helt återställd (14). Har det varit ett relativt tungt och intensivt 

träningspass minskar en individs styrka och prestationsförmåga med ca 10–20% ett par 

timmar efter passet och individen är inte fullt återhämtad förrän efter ca 36–48 timmar. Vid 

mycket tung och intensiv träning minskar den maximala styrkan och prestationsförmågan 

ännu mer och det tar istället ca 72–96 timmar för full återhämtning. Den generella 

återhämtningen hos en individ utspelar sig i tre faser. I fas 1, som pågår mellan 0–12 timmar 

efter träningspasset sker en snabb återhämtning av styrka och prestationsförmåga. Här 

återhämtar individen sig så pass mycket att prestationsnivån endast ligger 5-10% under 

normalvärdet (8). Under de första 2–5 minuterna sker en återuppbyggnad av ATP och PCr. 

Detta görs för att fylla på kroppens energiförråd igen (16). Fortsättningsvis under den närmsta 

halvtimmen till två timmar fram sker en borttransport av laktat och vätejoner från 

muskulaturen (17). Det har visat sig att laktatnivåerna kan vara tillbaka till grundnivån inom 

30 minuter av aktiv återhämtning efter intensivt arbete (8). I fas 2, som pågår mellan 12–24 

timmar efter träningspasset sker ytterligare prestationsnivåsänkning och återhämtningen 

pausas. I denna fas sker den tidigare beskrivningen av ökade koncentrationer av CK och 

mjölksyra. Den sista och tredje fasen pågår från och med 24 timmar efter träningspasset fram 

tills att individen är fullt återhämtad. Alla tider som benämns ovan är ungefärliga eftersom 

förmågan att återhämta sig är individuell och beror bland annat på tidigare träningsstatus och 

val av återhämtning (8). 

 

I tidigare studier undersöktes skillnaden mellan passiv och aktiv återhämtning hos manliga 

simmare (18,19). Fjorton, manliga simmare fick simma i olika procent i förhållande till sin 

anaeroba tröskel. Hälften av dem fick återhämta sig passivt genom att sitta på en stol medan 

resterande fick simma frisim i 10 minuter. Laktatet mättes kontinuerligt och man kom fram 

till att den aktiva återhämtningen sänkte laktatnivåerna snabbare (19).  

 

Det finns gott om vetenskaplig evidens för att aktiv återhämtning påskyndar processerna för 

att bli av med laktat. När det gäller studier kring simfenor och dess påverkan på kroppen rent 

fysiologiskt vid aktiv återhämtning finns det ytterst lite inom detta område. Dock hittades en 

artikel som jämförde simning med fenor, paddlar samt utan utrustning efter att deltagarna 

simmat 12x50 meter frisim. Deltagarna instruerades att simma på 15 enligt Borg RPE, vilket 
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innebär att simmaren ska uppleva det som ansträngande. I studien visade det sig att 

användandet av simfenor och paddlar båda resulterade i lägre laktatnivå, hjärtfrekvens samt 

Borg RPE jämfört med simning utan utrustning (20).  

 

Genom observationer av författarna har det uppmärksammats att en del tävlingssimmare 

använder sig av simfenor vid den aktiva återhämtningen mellan maxlopp under en tävling. I 

dagsläget finns det evidens för att aktiv återhämtning är att föredra för att effektivisera 

återhämtningen för simmare men användandet av simfenor vid aktiv återhämtning finns det 

ingen tydlig evidens för. Utifrån detta ville författarna undersöka om simfenor vid aktiv 

återhämtning kan effektivisera återhämtningen för tävlingssimmare. Detta för att simmarna 

ska kunna prestera så bra som möjligt på tävling.  

 

2. Syfte 
Studiens syfte var att jämföra aktiv återhämtning i form av simning med och utan korta 

simfenor avseende laktatnivå, puls och självskattning av upplevd trötthet och ansträngning 

hos tävlingssimmare.  

 

2.1 Frågeställning 
• Skiljer sig självskattning av upplevd trötthet och ansträngning, laktatnivå och puls beroende 

på användning av simfenor eller inte?  

• Hur skattar simmare upplevd trötthet och ansträngning i armar och ben samt 

ansträngningsnivå i relation till möjlig förhöjd laktatnivå?   

 

3. Metod   
3.1 Design 
Studien utformades som en cross-over pilotstudie och på grund av studiens design och syfte 

utgick den från ett kvantitativt perspektiv där data registrerades och studerades objektivt (21).  

 

3.2 Rekrytering 
Rekrytering av deltagare skedde initialt genom en muntlig första kontakt med huvudtränaren 

för elitgruppen i Linköpings allmänna simsällskap (LASS). Efter muntligt samtycke av 
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tränaren informerades 15 av de totalt 20 simmarna i elitgruppen på grund av att resterande 5 

inte var aktivt tränande individer. De 15 tillfrågades därefter om de var intresserade att delta i 

studien. Av de 15 som informerades tackade en individ nej till deltagande på grund av att hen 

inte ville bli stucken i fingret. Utöver denna individen tackade 3 individer nej på grund av att 

de inte kunde medverka vid båda testtillfällena. Totalt tackade 11 deltagare ja till att delta i 

studien.  

 

3.3. Urval 
Inklusionskriterier var ett åldersintervall på 15–25 år, medlem i LASS elitgrupp samt aktiv 

tävlingssimmare. Individer exkluderades om de själva upplevde sig skadade till den grad att 

de inte kunde delta fullt ut eller upplevde sjukdom som hindrade deras deltagande.  

 

3.4 Genomförande 
Studien bestod av två testtillfällen med 7 dagars mellanrum som genomfördes i slutet av mars 

och början av april. 7 dagar valdes utifrån kunskapen om att en muskel är helt återställd efter 

7 dagar (14). De två testtillfällena utfördes i Medley Linköping Simhall. Deltagarna delades 

slumpmässigt in i två grupper beroende på när de hade möjlighet att genomföra testerna, där 

grupp 1 simmade med korta simfenor under den aktiva återhämtningen och grupp 2 simmade 

utan korta simfenor under den aktiva återhämtningen. Under den aktiva återhämtningen 

instruerades simmarna att simma på en ansträngningsgrad som motsvarade Borg RPE 11, 

detta då en tidigare studie visat på att simma runt 50-60% av kapaciteten innebar en 

ansträngningsgrad mellan 9-10 på Borg RPE (22). Borg RPE skala (6–20) är ett 

utvärderingsinstrument där individen själv skattar sin upplevda ansträngningsgrad (23). Borg 

CR 10 (0-10) är ett utvärderingsinstrument där upplevd trötthet av exempelvis armar och ben 

skattas av individen (24). Ordningen byttes sedan till testtillfälle 2. Tillfällena anpassades till 

simmarnas planering och uppladdning inför tävlingen Swim Open Stockholm. Testerna var 

designade att efterlikna ett tävlingslopp på 100 meter frisim max. Alla mätningarna utfördes 

av författarna. Anledningen till att mätningarna inte gjordes under tävlingsmomentet var för 

att pulsband/klocka kan vara störande och påverka tävlingsresultatet samt att tävlingsreglerna 

inte tillåter denna typ av utrustning.  

 

Innan testtillfällena skedde en gemensam presentation till deltagarna för att informera om 

studien och dess tillvägagångssätt samt inhämtning av samtycke. Under genomgången 
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informerades deltagarna om standardiserade instruktioner till Borg RPE (bilaga 1) och Borg 

CR10 (bilaga 2). Dessutom informerades deltagarna hur frågan skulle ställas under 

testtillfällena för att inga missförstånd skulle ske. Vid skattning av upplevd ansträngning 

visades skalan i pappersform och frågan ställdes ”Hur upplever du den totala ansträngningen 

utifrån Borg skalan?”. Vid skattning av upplevd trötthet enligt Borg CR10 ställdes frågorna 

”Hur upplever du tröttheten i benen?” samt ”Hur upplever du tröttheten i armarna?”.  

 

Mätningar gjordes av puls, laktatnivå, skattning av upplevd trötthet i armar och ben med hjälp 

av Borg CR10 och skattning av ansträngningsgrad mättes med Borg RPE. Dessa mätningar 

genomfördes efter 40 minuter uppvärmning (bilaga 3), efter 100 m frisim max samt efter 10 

minuter aktiv återhämtning. Utöver detta mättes även puls innan uppvärmning för att få ett 

baslinjevärde för att sedan kunna se att deltagarna var ordentligt uppvärmda i den andra 

pulsmätningen. Resultaten från mätningarna fördes in i ett testprotokoll (bilaga 4). 

 

 

  
Figur 1. Flödesschema över mätningarna som genomfördes. Siffrorna representerar 
mätpunkter. Vid mätning 1 mättes puls och vid resterande mätningar mättes puls, laktat, Borg 
RPE, Borg CR10 armar och Borg CR10 ben.  
 

Under tillfället fanns två simbanor tillgängliga, alltså simmade två simmare åt gången. 

Deltagare ett startade sin uppvärmning och med fem minuters fördröjning startade även 

deltagare två sin uppvärmning. När deltagare ett och två var klara med sina respektive 

uppvärmningar gick de vidare till mätningarna innan det var dags för maxloppet. Direkt när 

deltagare ett & två var klara med sina uppvärmningar startade deltagare tre och fyra sina 

uppvärmningar och så rullade schemat på under första tillfället (bilaga 5). Anledningen till det 

rullande schemat var att underlätta logistiken eftersom endast en laktatmätare fanns att tillgå 

och för att mätningarna skulle ske med samma tidsintervall för varje person. Ett testtillfälle 

tog ca 70 minuter per person. 

 



 

  9 

3.4.1 Pilottester 

För att få en klar bild av hur testprotokollet, utrustningen och instruktionerna fungerade samt 

om uppvärmningen resulterade i förhöjd puls och att deltagarna kom upp i förväntad 

laktatnivå på maxloppet gjordes ett pilottest på en person från en annan simklubb. Vid 

tillfället presenterades projektet kortfattat och genomgång av mätinstrument skedde. Tillfället 

gav möjlighet att se svårigheter samt förändringar som behövde göras. Pilottestet innebar 

även ett säkerställande av förväntad tidsåtgång. 

 

3.5 Utvärderingsinstrument 
För att mäta puls (slag/minut) användes en pulsmätare från märket Polar, som lånades av 

Clinicum, för att få ett standardiserat värde som inte skiljer sig åt från deltagare till deltagare. 

Vid mätningarna hade deltagarna ett pulsband runt bröstet och en pulsklocka runt handleden 

där värdet avlästes vid mätningarna. Laktatnivå (mM/L) mättes med laktatmätaren, Lactate 

Scout som lånades från företaget FYSIOTEST och även stickorna som användes var från 

FYSIOTEST. Laktatvärdet mättes genom ett stick i fingret för at få fram en droppe blod till 

laktatmätaren. Simfenorna som användes var alla från samma märke, DMC Elite, för att få 

standardiserade mått och för att inga biomekaniska aspekter skulle påverka studiens resultat. 

Simfenorna lånades från simmarna i Linköpings Allmänna Simsällskap (LASS). Borg RPE 

skala (6–20) användes för att skatta upplevd ansträngning och Borg CR10 (0–10) användes 

för att skatta upplevd trötthet i armar och ben.  

 

3.5.1 Reliabilitets- och validitetsmått 

I en tidigare studie undersöktes och jämfördes reliabiliteten och noggrannheten hos tre 

portabla laktatmätare, Lactate Pro, Lactate Scout och Lactate Plus (25). Lactate Scout visade 

på något sämre intrabedömarreliabilitet (r = 0.91) och interbedömarreliabilitet (r = 0.95) 

jämfört med de två andra märkena som undersöktes, men enligt studien ansågs det ändå vara 

bra (25). Validiteten och reliabiliteten hos Borg RPE har tidigare undersökts. I en studie 

undersöktes hur väl Borg RPE överensstämde med blodlaktatnivå och puls hos elitsimmare 

(23). Korrelationen mellan RPE och %HRmax (r = 0.85) samt RPE och laktat (r = 0.82) 

indikerade att RPE hade en bra validitet. Inga siffror nämndes gällande reliabiliteten, dock 

ansågs reliabiliteten enligt studien vara hög eftersom ingen signifikant skillnad kunde hittas 

gällande %HRmax eller laktat i de fyra testen som utfördes (23). Borg CR10-skalan kan 

användas inom flera områden för att ta reda på subjektiva upplevelser gällande värk, smärta 
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och trötthet som uppstått till följd av hård intensitet. Visuell analog skala (VAS) är en skala 

som ofta används inom vården och Borg CR10-skalan har visat sig vara likvärdig i 

tillförlitlighet (24). Korrelationskoefficienten ligger mellan 0.85 och 0.99 för både Borg RPE-

skalan och Borg CR10-skalan gällande ansträngningsgrad, belastning, samt de subjektiva 

upplevelserna (26). Enligt Hassmén är reliabilitets- och validitetskorrelationer likvärdiga för 

Borg CR10-skalan som för Borg RPE-skalan (26). En tidigare studie har undersökt validiteten 

och reliabiliteten hos tretton olika hjärtfrekvensmätare (27). Hjärtfrekvensmätaren från Polar 

Electro ansågs ha utmärkt validitet (27).   

 

3.5.2 Datainsamling 

Den deskriptiva datan samlades in genom att författarna fyllde i ett formulär med deltagarnas 

ålder, kön och FINA-poäng (bilaga 6). 

 

3.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet har fyra krav och det är dessa som är de etiska aspekter studien har tagit 

hänsyn till. För att uppfylla dessa krav har det formulerats ett informationsbrev till deltagarna 

(bilaga 7). I brevet informerades deltagarna om studiens syfte och tillvägagångssätt eftersom 

informationskravet som är ett av fyra krav kräver detta. Det andra kravet är samtyckeskravet 

och därför informerar brevet vidare om att allt deltagande är frivilligt samt att individen när 

som helst får avsluta sitt deltagande. Konfidentialitetskravet, som är det tredje kravet innebär 

att all data som samlas in kommer behandlas med stor konfidentialitet genom att deltagarnas 

personliga information ej kommer kunna spåras i den färdiga texten och i testprotokollet. 

Slutligen informerar brevet om nyttjandekravet, som innebär att det insamlade materialet 

endast får användas i forskningssyfte (28). 

 

3.7 Statistisk analys 
Variablerna som mättes anses vara kontinuerliga variabler eftersom de representerar en 

numerisk observation. Variablerna jämfördes och bearbetades mellan tillfällena utifrån de 

nedskrivna resultaten på testprotokollet.  

 

För att besvara frågeställningen om variablerna puls, laktatnivå, Borg RPE och Borg CR10 

armar och Borg CR10 ben skilde sig vid aktiv återhämtning med eller utan fenor användes 

ickeparametriska analyser. För de variabler som är kontinuerliga (puls, laktatnivå, Borg RPE 
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och Borg CR10) användes Wilcoxon vilket är ett alternativ till para T-test. Vid analysen 

användes median och kvartilavstånd samt P-värde för att presentera resultaten (29).  

 

För att besvara frågeställningen om hur deltagarna skattade muskeltrötthet och 

ansträngningsnivå i relation till laktat undersöktes sambandet mellan variablerna; laktat, Borg 

RPE, Borg CR10 armar och Borg CR10 ben. Korrelation analyserades genom Spearman rho 

eftersom variablerna var kontinuerliga och icke normalfördelade. För att det ska anses vara 

korrelation ska värdena ligga mellan -0,3 till -1 och 0,3 till 1. En korrelationskoefficient med 

värden 0.3–0.5 definierades som svag, 0.5–0.7 definierades som någorlunda stark, 0.7–0.9 

definierades som stark och 0.9–1 definierades som väldigt stark korrelation. Samma definition 

gäller för negativa korrelationer (30). 

4. Resultat 
4.1 Beskrivning av studiepopulationen  
Totalt deltog 11 individer i studien varav 8 (73%) var män och 3 (27%) var kvinnor. Åldern 

bland deltagarna varierade mellan 16 - 23 år med en median på 20 år. Medianvärdet på 

deltagarnas FINA-poäng var 679 där spannet varierade mellan 547–762 varav 73% låg över 

650 och 36% låg över 700 poäng. En deltagare hoppade av på grund av skada till andra 

tillfället. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas efter att deltagarna värmt upp (mätpunkt 2) 

vad gällde puls, laktat, Borg RPE och Borg CR10 armar mellan tillfälle 1 och 2 (P>0,05) (se 

tabell 1).  
 

Tabell 1: Mätpunkt 2, efter uppvärmning. Tabellen visar puls, laktat, Borg RPE, Borg CR10 
armar och Borg CR 10 ben efter uppvärmning. 
 Tillfälle med fenor 

Median (kvartilavstånd)  
Tillfälle utan fenor 
Median (kvartilavstånd) 

P-värde 

Puls (slag/minut) 134 (14) 133 (14) 0,959 

Laktat (mmol/L) 2,4 (1,7) 2,35 (2,2) 0,858 

Borg RPE (6–20) 12 (4) 11 (3) 0,388 

Borg CR10 armar (0–10) 2 (1) 3 (0) 0,161 

Borg CR10 ben (0–10) 2 (0) 3 (1) 0,034 
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4.2 Jämförelse mellan puls, laktat, Borg RPE och Borg CR10 
En signifikant skillnad kunde noteras vad gällde laktatnivåer direkt efter maxloppet (mätpunkt 

3), dvs precis innan den 10 minuter långa aktiva återhämtningen påbörjades mellan testdag 1 

och testdag 2 (P=0,037). Det noterades ingen signifikant skillnad gällande de andra 

variablerna; puls, Borg RPE, Borg CR10 armar och Borg CR10 ben (se tabell 2).  

 

Tabell 2: Resultat från mätpunkt 3 efter 100 meter max simning. Tabellen presenterar median 
och kvartilavstånd samt P-värde. 
 Tillfälle med fenor 

Median (kvartilavstånd)  
Tillfälle utan fenor 
Median (kvartilavstånd) 

P-värde 

Puls (slag/minut) 175 (9) 175,5 (9) 0,865 

Laktat (mmol/L) 10,7 (4,4) 9,85 (6,1) 0,037 

Borg RPE (6–20) 18 (1) 17 (3) 0,260 

Borg CR10 armar (0–10) 7 (1) 7 (1) 0,429 

Borg CR10 ben (0–10) 8 (2) 8 (2) 0,516 

 

Efter 10 min aktiv återhämtning (mätpunkt 4), kunde man se att 8 av de 10 deltagarna hade 

lägre laktatnivå när de använde fenor (se tabell 3). 4 av de 10 deltagarna hade lägre puls vid 

användandet av fenor medan 1 av deltagarna hade samma puls vid båda tillfällena (se tabell 

4). 6 av de 10 deltagarna skattade lägre på Borg RPE vid användandet av fenor medan 3 av 

deltagarna skattade samma värde vid båda tillfällena. 6 av de 10 deltagare skattade lägre på 

Borg CR10 armar vid användandet med fenor medan 1 av deltagarna skattade samma värde 

vid båda tillfällena. 5 av de 10 deltagarna skattade lägre på Borg CR10 ben vid användandet 

av fenor medan 2 av deltagarna skattade samma värde vid båda tillfällena. Resultaten; puls, 

laktat, Borg RPE, Borg CR10 armar och Borg CR10 ben visade inte på någon signifikant 

skillnad mellan återhämtning med eller utan fenor (se tabell 5).  

 

Tabell 3: Resultat från mätpunkt 4 efter 10 minuter aktiv återhämtning med eller utan fenor. 
Tabellen presenterar laktat för varje individ och differensen mellan tillfälle med och utan 
fenor. Individen med ID-nummer 6 föll bort på grund av skada. 
ID-nummer Laktat (mmol/L) 

Tillfälle med fenor 
Laktat (mmol/L) 
Tillfälle utan fenor 

Differens mellan 
tillfällena 

1 7,0 9,7 2,7 

2 4,5 5,1 0,6 

3 5,4 6,6 1,2 
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4 9,7 8,1 1,6 

5 5,6 6,3 0,7 

7 4,1 5,7 1,6 

8 5,4 11,1 5,7 

9 3,1 3,9 0,8 

10 1,9 2,0 0,1 

11 9,0 8,1 0,9 

 

 

Tabell 4: Resultat från mätpunkt 4 efter 10 minuter aktiv återhämtning med eller utan fenor. 
Tabellen presenterar puls för varje individ och differensen mellan tillfälle med och utan fenor. 
Individen med ID-nummer 6 föll bort på grund av skada. 
ID-nummer Puls (slag/minut) 

Tillfälle med fenor 
Puls (slag/minut) 
Tillfälle utan fenor 

Differens mellan 
tillfällena 

1 140 142 2 

2 139 137 2 

3 144 140 4 

4 128 129 1 

5 139 129 10 

7 138 142 4 

8 126 128 2 

9 137 132 5 

10 137 135 2 

11 144 144 0 

 

Tabell 5: Resultat från mätpunkt 4 efter 10 minuter aktiv återhämtning med eller utan fenor. 
Tabellen presenterar median och kvartilavstånd samt P-värde. 
 Tillfälle med fenor 

Median (kvartilavstånd) 
Tillfälle utan fenor 
Median (kvartilavstånd) 

P-värde 

Puls (slag/minut) 138 (11) 136 (13) 0,339 

Laktat (mmol/L) 5,4 (4,9) 6,45 (3,7) 0,126 

Borg RPE (6-20) 10 (3) 11,5 (3) 0,140 

Borg CR10 armar (0-10) 5 (2) 5 (2) 0,250 

Borg CR10 ben (0-10)  3 (2) 3 (2) 0,608 
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4.3 Samband mellan självskattning och laktatnivå 
För att besvara frågeställningen hur simmare själva skattar att de påverkas av muskeltrötthet i 

armar och ben samt deras upplevda ansträngningsnivå i relation till möjlig förhöjd laktatnivå 

undersöktes sambandet mellan laktat och de olika borg-skalorna. Korrelationen mellan laktat 

och Borg CR10 ben vid tillfället med fenor visar på en moderat positiv korrelation. 

Resterande variabler låg mellan lite, om ingen korrelation och låg positiv korrelation (se tabell 

6).  

 

Tabell 6: Tabellen visar korrelationsvärde mellan laktat och självskattningsvariablerna; Borg 
RPE, Borg CR10 armar och Borg CR10 ben vid mätpunkt 3. 
 Tillfälle med fenor 

Korrelationsvärde (r) 
Tillfälle utan fenor 
Korrelationsvärde (r) 

Laktat och Borg RPE -0,087 0,443 
Laktat och Borg CR10 armar 0,179 0,431 
Laktat och Borg CR10 ben 0,521 0,230 

 

5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 
En passande design för studien ansågs vara en cross-over studie där varje deltagare fick göra 

de båda typerna av aktiv återhämtning under två testtillfällen, dock med en viss tid mellan de 

båda tillfällen. Detta för att de två typerna av aktiv återhämtning inte skulle påverka varandras 

effekt. Genom att välja en cross-over blev individerna som deltog sina egna kontrollpersoner 

och resultatet kunde inte påverkas av individuella skillnader mellan deltagargrupperna. Hade 

mer tid och en större studiepopulation funnits att tillgå hade en RCT studie varit att föredra 

eftersom denna typ av studie har en högre evidensstyrka. Studiens design och testerna gjordes 

så standardiserade som möjligt i åtanke av studiens reliabilitet (mätningarnas pålitlighet) och 

validitet (om mätningarna mäter det som är tilltänkt mätas) (31). Allt ovan ansågs vara en 

styrka för att resultatet skulle vara så reliabelt som möjligt.  

 

I artiklarna av Kostoulas et al. (18) och Greenwood et al. (19) där de kom fram till att aktiv 

återhämtning sänkte laktatnivå hos simmare mer jämfört med passiv återhämtning, var 

studiepopulation 12 respektive 14 deltagare. I båda studierna beskrivs det att ytterligare 

forskning behövs göras inom ämnet vilket kan antyda att en större population hade krävts för 
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att få fram ett reliabelt resultat (18,19). Utifrån detta ansågs studiepopulationens storlek vara 

en svaghet för studiens resultat då endast 10 deltagare slutförde studien. Resultatet visade inte 

på några signifikanta skillnader gällande användande av fenor eller inte under den aktiva 

återhämtningen. Vid analyser noterades dock tendenser till förbättring när fenor användes på 

individnivå. Studien undersökte på gruppnivå och kan i och med detta råkat ut för ett typ 2 fel 

på grund av den lilla populationen. Anledningen till detta kan vara att en eller två individer 

för mycket i studien slumpmässigt inte uppvisat att det är mer effektivt att använda fenor vid 

den aktiva återhämtningen. 

 

De två ansvariga för aktuell studie deltog gemensamt under testtillfällena och hjälptes åt att 

samla in den data som behövdes. Instruktioner vid testtillfällena förmedlades på ett 

standardiserat sätt vilket anses vara en styrka, detta för att undvika variationer i utförande 

mellan individer och testdagar. 

 

Något att reflektera över är hur deltagarnas träningsschema såg ut, dels innan första tillfället 

och även mellan de två tillfällena. Mattsson et al. (8) beskriver att det tar ca 36-48h för en 

individ att återhämta sig efter ett tungt och intensivt träningspass (8). Det hade därför varit 

relevant att dokumentera antalet timmar simmarna hade simmat under den senaste veckan och 

hur intensiva träningspassen varit för att analysera om det fanns något som kunnat påverka 

simmarnas prestation och således de resultat som kom fram från testerna. En annan reflektion 

är om det andra testtillfället kan ha påverkats då deltagarna redan utfört alla mätningar vid 

föregående tillfälle och därför känt sig med bekväma under tillfället. Samtidigt är det svårt att 

komma undan just den aspekten när man gör en studie på detta sättet.  

 

En initial tanke var att låta simmarnas FINA-poäng vara en del av inklusions- 

/exklusionskriterierna men med tanke på att urvalet av deltagare inom LASS inte var speciellt 

stort inkluderades alla som var inom åldersspannet och inte skadade. Deltagarnas FINA-

poäng varierade mellan 547–762 vilket är en relativt stor spridning. Som nämnts i tidigare 

text är FINA-poäng ett mått på hur långt ifrån världsrekordet simmarna är (3). Detta skulle 

kunna innebära att deltagare med högre FINA-poäng är mer vältränade än de med lägre poäng 

och således bör prestera bättre samt återhämta sig snabbare. Enligt Peake et al. (14) beskrivs 

återhämtningstiden vara beroende av muskelskadans omfattning vid träning (14). Mattsson 

(11) beskriver hur en individ med högre prestationsförmåga och således högre anaerob tröskel 

kan arbeta längre och hårdare innan muskelskada (ökad laktatkoncentration och metabolisk 
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acidos) (11). Detta stöttar reflektionen av att simmare med högre FINA-poäng återhämtar sig 

snabbare då muskelskadan inte är lika omfattande.  

 

Den laktatmätare som användes under tillfällena kalibrerades inför varje tillfälle vilket är en 

styrka i sig. Under testtillfällena skedde inga komplikationer med varken simmarna eller 

laktatmätaren vilket gynnade flödet under testdagarna och medförde ett tydligt standardiserat 

tillvägagångssätt. Under vissa delar av testtillfällena strulade pulsklockorna genom att 

pulsbanden runt bröstet satt löst och deltagarna var tvungna att trycka bandet mot bröstet. Det 

skulle kunna innebära ett störningsmoment för deltagarna och påverka pulsen när fokus läggs 

på att rätta till pulsbandet.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
Att ingen signifikant skillnad kunde ses vad gäller laktatnivå efter återhämtning med eller 

utan simfenor skulle dels kunna bero på för få deltagare i studien, att ingen faktisk skillnad 

finns eller att deltagarna utnyttjar simfenor olika mycket i sin simteknik. Däremot kan man se 

att 8 av 10 deltagare som slutförde studien hade något sänkt laktatnivå när de använde fenor 

jämfört med när de inte gjorde det under den aktiva återhämtningen. Matos et al. (20) fann att 

användande av simfenor vid maxarbete resulterade i en lägre laktatnivå jämfört med 

maxarbete utan simfenor (20). Vidare beskriver Zamparo et al. (4) att simfenor minskar 

sparkfrekvensen vilket resulterar i en minskad inre arbetshastighet (4). Detta skulle kunna 

beskriva varför det finns en antydan till att laktatnivån sänks när man använder fenor oavsett 

simhastighet och ansträngningsnivå. Vidare kan detta resonemang vara av värde för att 

effektivisera återhämtningen för tävlingssimmare.   

Trots att det inte visas någon signifikant skillnad i studieresultatet gällande skillnad på Borg 

RPE och Borg CR10 mellan tillfällena var det ändå en majoritet som skattade lägre vid 

användandet av fenor. Matos et al. (20) beskriver hur användadet av simfenor resulterade i en 

lägre skattning på Borg RPE skalan när deltagarna använde simfenor gentemot när de inte 

använde någon utrustning (20). Detta skulle kunna stödja det faktum att det var mer än hälften 

av deltagarna som skattade lägre på Borg RPE och Borg CR10 vid användandet av fenor men 

en trolig orsak till det icke signifikanta värdet skulle återigen kunna vara det låga antalet 

deltagare i studien. 
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Den signifikanta skillnaden i laktatnivå mellan tillfällena som upptäcktes direkt efter 

maxloppet (mätpunkt 3) kan bero på att studiepopulationen inte var tillräcklig stor. Vid en 

större population hade skillnaden på 0.85 mmol/l kanske hamnat inom felmarginalen och 

därför inte ansetts som en signifikant skillnad. Mattson et al. (8) beskriver hur laktatnivåer 

varierar mycket mellan olika individer och kan bero på den anaeroba tröskel som kan variera 

mellan 10-15 mmol/l (8). Att laktat varierar mycket mellan individer stöttar den hypotes om 

att 0.85 mmol/l hamnar utanför felmarginalen då populationen var för liten. En faktor som 

skulle kunna påverka eventuella skillnader är tiden mellan testtillfällena men detta 

eliminerades genom en tillräcklig lång period mellan tillfällena som beskrevs enligt Peake et 

al. (14). Dessutom utformades studien som en cross-over där deltagarna jämfördes med sig 

själva vilket tar bort den eventuella påverkan.  

Matos et al. (20) beskriver vidare att användet av simfenor utöver lägre skattning på Borg 

RPE även sänkte laktatnivå hos deltagarna (20). Detta skulle kunna tolkas som ett samband 

mellan sänkt objektiv återhämtning i form av laktat och sänkt subjektiv återhämtnig i form av 

självskattad ansträngning. Resultatet i studien antyder ett visst samband mellan laktatnivå och 

Borg RPE samt Borg CR10 men inte tillräckligt starkt för att kunna säkerställa detta.  

 

6. Konklusion 
Aktiv återhämtning med fenor resulterade inte i någon signifikant skillnad gällande 

självskattning av upplevd trötthet och ansträngning, laktatnivå och puls. En svag antydan 

framkom gällande samband mellan hur tävlingssimmare skattar sin muskeltrötthet i armar och 

ben samt ansträngning och förhöjd laktatnivå. Det fanns en svag antydan på att korta simfenor 

kan vara ett sätt att effektivisera aktiv återhämtning hos tävlingssimmare. Vidare krävs 

ytterligare forskning kring ämnet med större studiepopulationer för att säkerställa detta.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Borg RPE 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Bilaga 2: Borg CR10  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Bilaga 3: Uppvärmning 
 

Uppvärmning på land: 

Ett varv av följande rörlighet: 

5 st nudda golvet bakom huvudet 

2 st omgångar ”3-nudd” på 8 st punkter 

3 st kullerbyttor 

10 st ”Phelps” (startpallen) 

20 st Axel/bröst rotation 

2 st Masken 

10 st Räta på benen med armarna i knävecket 

10 st Benböj med axelpress (långsamt) 

20 st Plusarmhävning 

5 st Pinne fram och tillbaka (rygg/mage) 

10 st Pinne sidböj 

10 st Nudda tårna helt raka ben 

 

5x1 minuter hopprep. Ökande fart progressivt 1-5. Vila 30 sekunder mellan varje. 

 

Uppvärmning i vattnet: 

2x100 meter valfritt mjuka start 1.40     

4x50 meter frisim accelererande start 1.00    

4x50 meter frisim hårt ”flåsa på” start 50    

4x50 meter frisim 1-4 upp till nästan upp till max på sista start 1.00   

Lite extra vila 40 sek.      

4x25 meter frisim max/löst 40     

4x25 meter frisim 15 max 10 löst start 30    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Bilaga 4: Testprotokoll 
 
Deltagare    
Mätpunkt 1   
Puls 
(slag/minut) 

  

   
Mätpunkt 2   
Laktatnivå 
(mmol/L) 

  

Borg RPE 
(6-20) 

  

Borg CR10 
armar (0-10) 

  

Borg CR10 
ben  
(0-10) 

  

Puls 
(slag/minut) 

  

   
Mätpunkt 3   
Laktatnivå 
(mmol/L) 

  

Borg RPE 
(6-20) 

  

Borg CR10 
armar (0-10) 

  

Borg CR10 
ben  
(0-10) 

  

Puls 
(slag/minut) 

  

   
Mätpunkt 4   
Laktatnivå 
(mmol/L) 

  

Borg RPE 
(6-20) 

  

Borg CR10 
armar (0-10) 

  

Borg CR10 
ben  
(0-10) 

  

Puls 
(slag/minut) 

  

Mätpunkt 1: Före 40 min uppvärmning 
Mätpunkt 2: Efter uppvärmning 
Mätpunkt 3: Efter 100 meter frisim max 
Mätpunkt 4: Efter 10 minuter aktiv återhämtning 



 

  

Bilaga 5: Tidsschema för deltagare  
 
Info:  
Två banor är tillgängliga vilket innebär att två deltagare simmar åt gången. Efter första 
deltagarens start är det fem minuters fördröjning innan deltagare 2 får starta. Deltagare 3 & 4 
startar efter avklarad uppvärmning för deltagare 1 & 2. Schemat rullar på liknande sätt genom 
hela tillfället. Varje testtillfälle tar ca 70 minuter per deltagare.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema torsdag 4/4 
    
Deltagare             Start/slut              Tid 
Deltagare 1 & 2             Start           13:55 & 14:00 
 
Deltagare 3 & 4             Start           14:15 & 14:20 
 
Deltagare 5                    Start           14:35 
 
Deltagare 1 & 2             Slut            15:06 & 15:11 
 
Deltagare 3 & 4             Slut            15:26 & 15:31 
 
Deltagare 5                    Slut            15:46 
 
 
Deltagare 6 & 7             Start           15:55 & 16:00 
 
Deltagare 8 & 9             Start           16:15 & 16:20 
 
Deltagare 6 & 7             Slut            17:06 & 17:11 
 
Deltagare 10 & 11         Start           17:15 & 17:20 
 
Deltagare 8 & 9             Slut            17:26 & 17:31 
 
Deltagare 10 & 11         Slut            18:26 & 18:31 
 

Schema torsdag 28/3     
 
       Deltagare             Start/slut              Tid 
Deltagare 1 & 2             Start           13:55 & 14:00 
 
Deltagare 3 & 4             Start           14:15 & 14:20 
 
Deltagare 5                    Start           14:35 
 
Deltagare 1 & 2             Slut            15:06 & 15:11 
 
Deltagare 3 & 4             Slut            15:26 & 15:31 
 
Deltagare 5                    Slut            15:46 
 
 
Deltagare 6 & 7             Start           15:55 & 16:00 
 
Deltagare 8 & 9             Start           16:15 & 16:20 
 
Deltagare 6 & 7             Slut            17:06 & 17:11 
 
Deltagare 10 & 11         Start           17:15 & 17:20 
 
Deltagare 8 & 9             Slut            17:26 & 17:31 
 
Deltagare 10 & 11         Slut            18:26 & 18:31 



 

  

Bilaga 6: Insamling av deskriptiva data 
 
Deltagare Ålder Kön FINA-poäng Slumpnings-ID 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Bilaga 7: Informationsbrev 

Information till studiedeltagarna 
Vi, Christin Heina och Emma Stenberg, fysioterapeutstudenter på Linköpings universitet vill 
fråga dig om du vill delta i vår kandidatuppsats. I det här dokumentet får du information om 
projektet och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Under ett hårt träningspass utsätts kroppen för hård belastning som bryter ner musklerna. 
Detta i sig försämrar prestationsförmågan och kroppen behöver efterföljande vila för att 
kunna återhämta sig och nå en högre kapacitet av prestationsförmåga. Sker inte 
återhämtningen på rätt sätt utan kroppen utsätts för liknande belastning för tidigt kommer 
musklerna brytas ner.  

Tidigare forskning som har gjorts på återhämtning har visat att aktiv återhämtning sänker 
laktatnivå effektivare än passiv återhämtning hos simmare. Däremot har inte mycket 
forskning gjorts som jämför olika typer av aktiv återhämtning. Syftet med studien är att 
jämföra två typer av aktiv återhämtning hos simmare efter ett maxlopp på 100 meter frisim 
för att kunna se om laktatnivån hos simmarna sjunker olika snabbt beroende på vilken typ av 
återhämtning som utförs. Därför tillfrågas simmare i Linköpings allmänna simsällskap 
(LASS) om de är villiga att delta.  

Hur går studien till? 

Att delta i studien innebär att du närvarar vid två olika testtillfällen. Varje testtillfälle tar ca 70 
minuter och utspelar sig på samma sätt förutom att du får byta återhämtningstyp vid det andra 
tillfället. Testtillfället börjar med att du genomför en uppvärmning på 40 minuter och din puls 
mäts före start och direkt efter avslutad uppvärmning för att säkerställa att uppvärmningen har 
varit tillräcklig. Därefter får du simma 100 meter frisim max och sedan avsluta med en 10 
minuter lång aktiv återhämtning i form av frisim med eller utan simfenor. Före och efter 100 
meter frisim max samt efter den aktiva återhämtningen mäts din puls med hjälp av en 
pulsklocka, laktatnivå i blodet genom ett stick i fingret samt självskattning av upplevd 
ansträngning efter en förbestämd skala (BORG RPE) och självskattning av trötthet i armar 
och ben efter en förbestämd skala (BORG CR10).  

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Att delta i studien innebär en fysisk ansträngning. Det kan också innebära ett upplevt obehag 
eftersom ett stick i fingret krävs för att få tillgång till den lilla blodmängd som krävs för 
analys av laktatnivå. Du kan närsomhelst under studien välja att avbryta deltagandet utan att 
ange någon orsak. Vi som projektansvariga finns hela tiden tillgängliga för frågor. 



 

  

Vad händer med mina uppgifter?  

De uppgifter som samlas in i samband med studien hanteras i enlighet med 
dataskyddsförordningen (GDPR) och ansvarig för dina personuppgifter är Linköpings 
universitet avseende personuppgifter som samlas in i forskningssyfte. Uppgifterna raderas 
efter avslutat projekt. Det är nedanstående som är ansvarig för studien. Det är endast 
studenter, handledare samt till studien eventuellt kopplad statistiker som har tillgång till de 
data som samlas in i forsknings- och kunskapsutvecklingssyfte. Du som deltagare i 
kandidatuppsatsen kommer därmed att vara anonym när resultaten sammanställs och 
presenteras. 

Uppgifterna kommer att användas för ovanstående ändamål och i enlighet med detta 
samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att du har gett 
ditt frivilliga samtycke. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part. Samtycket är 
giltigt tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom 
att kontakta forskningsansvarig för denna kandidatuppsats. Vi kommer i så fall upphöra att 
behandla uppgifter som vi har samlat in med stöd av detta samtycke i studien. Uppgifter som 
ingår i resultat som redan har åstadkommits kommer dock inte att påverkas av att ditt 
samtycke återkallas. Vissa uppgifter kan även komma att arkiveras i enlighet med svensk lag. 
Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att 
få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade. Om du har klagomål på vår behandling av 
dina personuppgifter som involveras i forskning så kan du kontakta vårt dataskyddsombud via 
dataskyddsombud@liu.se. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
(Datainspektionen) om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Resultaten från kandidatuppsatsen kan du som deltagare ta del av genom att få en kopia på 
uppsatsen.  

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 
väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för kandidatuppsatsen (se 
nedan). 

 
 
Ansvariga för studien  
Christin Heina                                                Emma Stenberg 
Mail: chrhe106@student.liu.se       Mail: emmst944@student.liu.se 
Telefon: 0768316772                                     Telefon: 0735426711 
Fysioterapeutstudent                                       Fysioterapeutstudent 
Linköpings universitet                                    Linköpingsuniversitet         



 

  

 
 
Ansvarig handledare: Jenny Sjödahl 
Mail: jenny.sjodahl@liu.se   
Telefon: 010-1030000 
Med. Dr., Leg Fysioterapeut  
Avd. för Fysioterapi 
Institutionen för Medicin och Hälsa (IMH) 
Linköpings universitet 
 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om kandidatuppsatsen och har haft möjlighet 
att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

☐   Jag samtycker till att delta i kandidatuppsatsen ”Aktiv återhämtning hos simmare 
avseende laktatnivå, puls och självupplevd skattning - En jämförelse mellan aktiv 
återhämtning med och utan simfenor”.  
 

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 
forskningspersonsinformationen. 

 

Plats och datum Underskrift 

 


