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Validation of the Jaeger Oxycon Mobile-
portable metabolic measurement system

Abstrakt

Bakgrund: Test av syreupptag (VO2) kan fungera som en utvärdering av träningen för 

idrottare. VO2-test kan även nyttjas för att synliggöra anställdas eventuella hälsoproblem 

inom ett företag. Det finns idag en rad olika stationära och mobila utrustningar som mäter 

syreupptag (VO2), koldioxidproduktion (VCO2) och minutventilation (VÉ). Ett exempel är

Jaeger Oxycon Mobile, bärbar VO2-utrustning, som kan användas i idrottarens eller 

arbetarens normala arbetsmiljö. Det finns idag inga publicerade studier där validiteten hos 

Jaeger Oxycon Mobile har testats. Syfte: Syftet med studien var att undersöka 

kriterievaliditeten hos Jaeger Oxycon Mobile avseende mätning av VO2, VCO2 samt VÉ. 

Metod: Sex uthållighetstränade försökspersoner testades på ergometercykel på tre olika

belastningar. Mätningar med Jaeger Oxycon Mobile jämfördes mot mätningar med

Douglassäcksystemet. Mätningarna skedde växelvis. Resultat: Korrelationen mellan 

systemen beräknades för VO2 till mellan 0.63-0.81, för VCO2 till mellan 0.68-0.91 och för VÉ

till mellan 0.75-0.92. Medelvärden för procentuella skillnader mellan systemen var för VO2 

mellan -2.5 och +21.2 %, för VCO2 mellan -11.1 och 14.5 % och för VÉ mellan -16.4 och 

+16.3 %. Konklusion: I den här studien framkom att Jaeger oxycon mobile inte är en valid 

utrustning för mätning av VO2, VCO2 och VÉ.

Nyckelord: Correlation, metabolic measurement system, oxygen uptake, portable, validation.
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Fysiologi
Maximalt syreupptag (VO2max) är ett mått på individens förmåga att förse kroppens muskler 

med syre. VO2max har en stor begränsande roll för uthållighetsidrottare men även i andra mer 

komplexa idrotter ställs krav på miniminivå för VO2max (Annerstedt & Gjerset, 1997). VO2-

test fungerar som utvärdering för idrottare så de ser att de utvecklas och att deras träning 

fungerar (Forsberg & Saltin, 1993). Syreupptag (VO2) kan anges i liter syre/minut eller som 

ett testvärde i mlO2/kg*min-1, där det även tas hänsyn till individens vikt. Vid VO2max-

mätning av viktbärande idrotter som t.ex. löpning rekommenderas att man använder sig av 

testvärdet som mätmetod, medan det inom t.ex. rodd anses vara mer relevant att ange VO2max

i l/minut (Aasen et al, 2005). VO2max är köns och åldersberoende men varierar även mellan 

individer beroende på fysisk status. Otränade individer kan ha testvärden på 30 mlO2/

kg*min-1, medan vissa extremt specifikt uthållighetstränade manliga idrottare som t.ex. 

cyklister och längdskidåkare har visat testvärden på över 90 mlO2/kg*min-1 (Forsberg & 

Saltin, 1993). Det är dock ingen garanti att personen med högst testvärde är den som presterar 

bäst då andra faktorer som t.ex. arbetsekonomi, anaerob tröskel, psykologiska faktorer 

inverkar i den totala prestationen (Annerstedt & Gjerset, 1997). Det kan vara stora skillnader i 

VO2max för samma utövare vid olika aktiviteter så därför bör all testning ske grenspecifikt för 

optimalt resultat (Aasen et al, 2005; Strømme, Ingjer & Meen, 1977). 

VO2-test kan vara ett viktigt redskap för t.ex. företag att synliggöra de anställdas eventuella

hälsoproblem. På så sätt kan de anställda bli uppmärksammade på detta och därefter få 

träningsråd för att förbättra hälsan (Forsberg & Saltin, 1993). Syftet är i de fallen inte att 

förbättra prestationen utan att få en bättre allmän fysisk hälsa och ett givet arbete blir lättare 

att utföra på en submaximal nivå.  I Sverige finns rekommendationer om att belastningen vid 

kontinuerligt arbete inte bör överskrida 40 % av maximal fysisk arbetsförmåga, på grund av 

ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar (Bohgard, 2005). I vila använder kroppen sig av ca 3,5 

mlO2/kg*min-1. Mätningar vid städning har visat på en syreförbrukning av ca 11 

mlO2/kg*min-1 medan snöskottning kräver ca 25 mlO2/kg*min-1 (Wilmore & Costill, 1999). 

VO2max begränsas av centrala och lokala faktorer. Bland centrala faktorer ses 

hjärtminutvolymen (HMV), lungornas diffusionskapacitet, blodvolymen samt blodets 

förmåga att binda syre. HMV är den volym blod hjärtat kan pumpa ut i blodomloppet varje 

minut (Aasen et al, 2005). HMV är produkten av hjärtfrekvens och slagvolym. Maximal 
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hjärtfrekvens är medfödd och går inte att påverka (Helgerud et al, 2007). Slagvolymen är 

däremot träningsbar och den viktigaste faktorn att påverka för en person som vill öka sitt 

VO2max (Annerstedt & Gjerset, 1997; Ericsson, 2006; Helgerud et al, 2007; Wilmore & 

Costill, 1999). Såväl Annerstedt och Gjerset (1997) som Forsberg och Saltin (1993) menar att 

slagvolymen når sitt maximum redan vid ca 50 % av VO2max och att lugn distansträning 

förbättrar slagvolymen. Zhou et al. (2001) visade däremot att slagvolymen på en grupp 

elitlöpare ökade linjärt med hjärtfrekvensen hela vägen upp till VO2max utan tendens att plana 

ut. Helgerud et al. (2007) hade den studien i åtanke när de visade att det fanns starka samband 

mellan slagvolym och VO2max och att det krävs högintensiv träning på 90-95% av VO2max för 

att förbättra slagvolymen. Wilmore och Costill (1999) beskrev slagvolymen som ett 

omdiskuterat ämne där det råder delade meningar om vad som händer med slagvolymen på 

nivåer över 40-60% av VO2max.

Med lokala faktorer menas muskulära egenskaper, där kapillärtäthet, antal samt storlek på 

mitokondrier, muskelfibertyp och myoglobinmängd inverkar på VO2 max. Alla dessa faktorer 

påverkar i sin tur den arteriovenösa syredifferensen (AvO2-diff) som är ett mått på skillnaden 

mellan mängden syre i arteriellt och venöst blod (Aasen et al, 2005).

Vid muskelarbete krävs syre för att musklernas lagrade energi ska omvandlas till 

rörelseenergi där processens restavfall är koldioxid. Respiratorisk kvot (RQ) är förhållandet 

mellan mängden syre kroppens muskler kan ta upp och mängden koldioxid musklerna 

producerar under arbete. Om värdena går jämnt upp så ligger RQ på 1.0. RQ ligger under 

aerobt arbete under 1.0, men blir arbetsbelastningen tillräckligt tung stiger RQ upp över 1.0. 

Musklerna hinner då inte ta upp lika mycket syre som de förbränner vilket medför att de 

börjar arbeta anaerobt och mjölksyra bildas (Wilmore & Costill, 1999). 

Steady state är ett begrepp som definierar jämvikten mellan musklernas aktuella syrebehov 

och syretransporten till musklerna. Steady state har inträtt då pulsen ligger på en konstant 

frekvens (Forsberg, Holmberg & Woxnerud, 2002). Andersson, Forsberg, & Malmgren 

(2005) menade att det krävs en arbetstid på sex minuter för otränade individer att nå steady 

state. 

Ventilation, eller andning, syftar till mängden luft som passerar genom luftvägarna. 

Ventilation är livsviktig av två anledningar. Dels tas syre upp i lungorna från luften och in i 
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blodomloppet och dels transporteras koldioxid bort i motsatt riktning. Ventilation mäts 

vanligen i liter per minut (l/min) vilket även kallas minutventilation (VÉ). VÉ stiger vid ökad 

belastning och vältränade män har en högre maximal VÉ än vältränade kvinnor (Wilmore & 

Costill, 1999).

Validitet
När labbutrustning används för att testa VO2 är det av oerhört stor vikt att utrustningen är 

reliabel och valid (Brehm, Harlaar & Groepenhof, 2004). Reliabilitet innebär att samma test 

ska kunna göras flera gånger och hela tiden ge samma testvärde. Validitet innebär att rätt 

värde mäts, dvs. det värde som avses att mäta. Hög validitet innebär därför att det innan testet 

är klart definierat vad som ska mätas. Ett testresultat kan ha hög reliabilitet men ändå ha låg 

validitet (Carter & Jeukendrup, 2002). När validiteten hos en VO2-utrustning bestäms genom 

tester är det ”kriterievaliditeten” som undersöks. Benämningen för tester av kriterievaliditet är 

att en jämförelse görs med ett kriterium som mäter samma sak och som anses som "Golden 

standard" (Olsson & Sörensen, 2004).

Korrelation är en statistisk metod som har använts som analysmetod i validerande studier av 

VO2-utrustningar (Larsson, Wadell, Jakobsson, Burlin, & Henriksson-Larsén, 2004; 

McFarlane, 2001; Babineau, Léger, Long & Bosquet, 1999). Korrelation används för att 

bestämma styrkan av förhållandet mellan två eller flera variabler (Olsson & Sörensen, 2004).

Korrelation anges som en korrelationskoefficient (r-värde) och bestäms på en skala mellan 1 

och -1. Detta värde är ett mått på relationen mellan variablerna där 1 är lika med perfekt 

positiv korrelation, eller att variablerna till hundra procent kan förutsäga varandra. Detta kan 

illustreras med en rak och diagonalt stigande linje i ett linjediagram där de uppmätta värdena 

hela tiden träffar linjen. 0 innebär att inget förhållande kan påvisas. Ett värde på -1 skulle 

betyda perfekt negativ korrelation, dvs. ju högre värde på ena variabeln desto lägre värde på 

andra variabeln (Thomas & Nelson 1996). Det går inte att ge några generella riktlinjer för vad 

som anses vara bra eller dålig korrelation, då det bestäms utifrån vad syftet med 

undersökningen är (Dawson & Trapp, 2004). Om r-värdet kvadreras fås ett r²-värde, vilket 

även benämns som determinationskoefficienten (Wahlgren, 2008). T.ex. ger ett r-värde på 0,9 

ett r2-värde på 0.81. Detta beskriver att 81 % av resultatet kan förklaras av det reella värdet 

och resterande 19 % förklaras av felkällor. Enligt Wahlgren (2008) kan man vid analys av 

samband, genom en ”linjär regression” i SPSS få fram r-värde och r2-värde. 
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Fälttester
Det finns en rad test som kan göras för att beräkna VO2max. Testerna varierar från enkla löp-

eller cykeltest till avancerade VO2max-test på laboratorium. För att få bästa resultat vid 

beräkning av VO2max krävs att testpersonen tar ut sig till nära utmattning, vilket kräver 

motiverade och träningsvana testpersoner. Är testpersonen det så finns flera enkla test som 

visat hög korrelation i jämförelse med omfattande labbmätning av VO2max (Cooley, Hall & 

Mc Naughton, 1998). Ett av de enklaste test man kan göra är det så kallade Coopertestet som 

Forsberg & Saltin (1993) och Cooper (1968) beskrev. Korrelationsvärdet på Coopertest i 

jämförelse med VO2max-test på labb varierade enligt de två utvalda studierna mellan 0,87-

0,90 vid studier på unga vältränade män (Cooley et al, 1998; Cooper, 1968). Cooley et al.

(1998) beskrev i en studie det så kallade Beep-testet, vilket är en testmetod han menar är att 

föredra om testpersonen är en lagidrottare med vana av mycket start- och stopprörelser i sitt 

idrottsliga rörelsemönster. Korrelationsvärdet på Beep-test i jämförelse med VO2max-test på 

labb varierade enligt utvalda studier inom spannet 0,76- 0,93 (Cooley et al, 1998; Palcizka, 

Nichols & Boreham, 1987; Van Mechelen, Hlobil & Kemper 1986). Studier på vältränade 

unga män nådde ett högre korrelationsvärde inom spannet, medan tester av barn mellan 12 

och 14 år hamnade på en lägre nivå. Palcizka et al. (1987) såg en fördel med Beep-testet då 

man kan testa många individer samtidigt.

Det finns även submaximala test där man beräknar VO2max. Eftersom dessa test inte kräver 

maximal ansträngning, kan dessa användas om testpersonen är otränad eller har låg 

motivation att ta ut sig maximalt (Cooley et al, 1998). Exempel på submaximala test är 

Åstrands cykelergometertest (Andersson et al, 2005; Forsberg & Saltin, 1993) och joggingtest 

på löpband (Cooley et al, 1998). Joggingtest på löpband korrelerade med 0.5 i jämförelse med 

VO2max-test hos vältränade unga män (Cooley et al, 1998). Åstrands cykelergometertest 

korrelerade med 0.69-0.76 jämfört med VO2max-test i labbmiljö (Cink & Thomas, 1981; 

Teraslinna, Ismail & Mac Leod, 1966). Korrelationsvärdet på de submaximala test som

hittades korrelerade därmed mellan 0,5-0,76 i jämförelse med VO2max-test på labb (Cooley et 

al, 1998; Cink & Thomas, 1981; Teraslinna et al, 1966). Andersson et al. (2005) menade att 

en nackdel med submaximala test är att dessa bara ger subjektiva värden, vilket innebär en rad 

felkällor. T.ex. är personens maxpuls inte angiven och resultatet utgår därför ifrån ett 

generaliserat snittvärde (220-ålder). Maxpulsen har dock stora individuella skillnader och kan 

variera mellan 160 och 230 slag/minut. Detta kan leda till ett överskattat respektive 

underskattat värde för VO2max.
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Laboratorietester
En metod att med labbutrustning mäta VO2 under ansträngning är att samla upp 

utandningsluften i en så kallad Douglassäck (Forsberg & Saltin, 1993). Douglassäcksystemet 

är det instrument som idag betraktas som "Golden standard" avseende VO2-mätning och ett 

redskap som ny utrustning kan valideras mot (Brehm et al, 2004; Saltin & Åstrand, 1967).

Det finns idag en rad automatiserade utrustningar, stationära och portabla, som mäter VO2, 

koldioxidproduktion (VCO2) och VÉ (Brehm et al, 2004; Carter & Jeukendrup, 2002; 

MacFarlane, 2001; Rietjens, Kuipers, Kester & Keizer, 2001). Dessa system har sedan länge 

varit de vanligaste mätverktygen för VO2-mätning i labbmiljö (Carter & Jeukendrup, 2002). 

Fördelen med automatiserade system är att testsvaren tillhandahålls snabbare än vid 

användning av Douglassäcksystemet (Rietjens et al. 2001). Ett stationärt system som används 

är Jaeger Oxycon Pro. Vetenskapliga tester har visat att detta system är valid mot 

Douglassäcksystemet (MacFarlane, 2001; Rietjens et al., 2001). De portabla modellerna är 

mycket användbara inom idrottsvärlden då de möjliggör mätning av VO2 hos idrottaren i den 

specifika tävlings- eller träningsmiljön. Mätutrustningen är lätt och kan utan problem bäras av 

testpersonen. Dessa system kan samla in stora mängder data som sedan överförs och 

behandlas i dator (MacFarlane, 2001).

I en studie av Hodges, Brodie och Bromley (2005) finns rekommendationer för hur 

validerande studier av VO2-utrustning bör genomföras. I testmomentet rekommenderas att:

 Testpersonen får arbeta på samma belastning i 3-4 min innan mätningen påbörjas. 

Detta för att testpersonen ska hinna nå ”steady state” och därmed blir mätningen mer 

pålitlig. 

 En mätning genomförs under en hel minut och sedan analyseras medelvärdet. Detta 

för att jämförelser ska kunna genomföras på utrustningar som kräver olika lång tid för 

att göra en mätning.

I en validerande studie kan man antingen göra mätningar växelvis eller genom att seriekoppla 

mätsystemen. Larsson et al. (2004) bedömde att seriekoppling kan medföra ett antal felkällor 

och nämner ett förstorat andningsmotstånd och utökat dead space, vilket inte skulle ge lika

trovärdiga resultat vid växelvis mätningar. I Rietjen et al. (2001) valideringsstudie av Jaeger 

Oxycon Pro har däremot seriekoppling använts med goda resultat.
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Macfarlane (2001) menade att fler validerande studier bör göras både på stationär

automatiserad VO2-utrustning och på de portabla varianter som finns. "Jaeger Oxycon 

mobile" är ett modernt portabelt system för mätning av VO2, VCO2 och VÉ. Även detta 

system kan användas för att mäta VO2 under arbete i idrottarens eller yrkesarbetarens 

naturliga miljö, varpå mätvärdena tas med till labbet där de analyseras (Cardinal health, 

2008).  

Hittills har till vår kännedom inga studier publicerats där validiteten hos Jaeger Oxycon 

Mobile testats.



- 7 -

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka kriterievaliditeten hos Jaeger Oxycon Mobile avseende 

mätning av VO2, VCO2 samt VÉ.

Metod

Testpersoner
Sex frivilliga uthållighetstränade män med en snittålder på 32 ± 8 år deltog i studien. 

Medelvärden samt standarddeviation för längd och vikt var för längd 186 ± 9 cm och för vikt 

77 ± 9 kg.

Inklusion/Exklusionskriterier
Testpersonerna skulle vara i åldern 20-40 år. Testpersonerna skulle vara helt fria från hjärt-

kärlsjukdomar samt lungsjukdomar och inte ha några pågående bakterie eller virusinfektioner 

vid testtillfället. Testpersonerna skulle träna uthållighetsträning minst tre gånger per vecka. 

Testpersonerna rekryterades utifrån nämnda kriterier bland för testledarna välkända individer.

Etiska aspekter
Under testerna kunde försökspersonerna uppleva vissa obehag som utmattning och 

muskeltrötthet, samt torrhetskänsla i munnen. Samtliga försökspersoner deltog frivilligt i 

testerna och informerades såväl skriftligt som muntligt om varför testerna gjordes. 

Testvärdena för varje testperson var och förblir konfidentiella. Etisk ansökan godkändes av 

den etiska gruppen vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.

Material

Jaeger Oxycon Mobile
Systemet som validitetstestades var Jaeger Oxycon Mobile 5.2 (Viasys Healthcare, 

Hoechberg Tyskland). Kalibrering av Jaeger Oxycon Mobile genomfördes med en 2-

punktskalibrering med testgas Alphamix 3-1 med 5.55 % koldioxid (relativt fel ± 1 %) 15.05 

% syre (relativt fel ± 1 %) (Air Liquid, Mölnycke, Sverige) och rumsluft 0.03 % koldioxid 

och 20.93 % syre. Flödesmätaren tillhörande Jaeger Oxycon Mobile kalibrerades med en 

inbyggd, automatisk flödeskalibrering på 0-2 l/sek. Manuell kontroll av flödeskalibrering 

genomfördes regelbundet med en 3 l spruta (Hans Rudolph inc, Kansas City, USA). 
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Douglassäcksystemet
Som referenssystem vid valideringstesterna nyttjades Douglassäcksystemet. Vid varje 

kalibrering, samt i samband med varje säckanalys, registrerades rumsluftens temperatur med 

GMH 3330 och relativ fuktighet och tryck med GMH 3160-12 (Svensk termoinstrument AB, 

Täby, Sverige). Torkning av inströmmande luft till analysatorerna gjordes med torkmedel 

Calcium sulfat Drierite (W, A Hammond drierite CO. LTD, Xenia, USA). Analys av 

luftmängden i säckarna genomfördes med en specialtillverkad spirometer. Analys av FeO2

och FeCO2 i Douglassäckarna genomfördes med Oxygen analyzer, modell 17518A och CO2

analyzer, modell 17518A (Vacumed, Californien, U.S.A). Kalibrering av de separata 

analysatorerna gjordes med en 2-punktskalibrering med testgas Alphamix 3-1 med 5.55 % 

koldioxid (relativt fel ± 1 %) 15.05 % syre (relativt fel ± 1 %) (Air Liquid, Mölnycke, 

Sverige) och rumsluft 0.03 % koldioxid och 20.93 % syre. 

Övrigt material
Andningsmasker och slangar (Hans Rudolph inc, Kanas City, USA) användes vid VO2-

testerna. Genom en kraftig utblåsning mot motstånd testades andningsmasken inför varje test 

för att utesluta läckage. Hjärtfrekvensen registrerades med Polar pulsmätare S810 (Polar 

Electro Oy, Kempele, Finland). Testpersonernas kroppsvikt registrerades med våg från Seca, 

och kroppslängd undersöktes med Secas längdmätare 222 (Seca Corporation, Hanover, USA). 

Cykeltesterna utfördes på Monark ergomedic 839E (Monark Exercise AB, Vansbro), vilken 

kalibrerades inför varje test. Metronome, Ma-30 (Korg USA, Inc. Melville, NY) användes

som takthållare.

Testprocedur
Information om standardisering innan testet avseende kost och träning delgavs testpersonerna

innan testtillfället. Kolhydratrik kost 24 timmar innan testet poängterades samt att 

testpersonerna skulle komma utvilade och att de inte skulle delta om de inte var helt friska. 

Testpersonerna fick skriftligen och muntligen motta information om testproceduren (Bilaga 

4). Efter 10 minuters lätt uppvärmning på cykel startade testet. Testet var ett submaximalt 

cykeltest med successivt ökad belastning. Varje belastning varade i 7-11 minuter och varje 

testperson cyklade på tre olika belastningar varav den första belastningen var lätt och den sista 

belastningen var relativt jobbig utan att vara maximal. Testpersonen skulle cykla med en 

trampfrekvens på 70 hela trampvarv/min där frekvensen styrdes av en metronom. Den första 

belastningen var 100 Watt för alla testpersoner. Därefter bestämdes följande två belastningar 

utifrån vad testpersonen skattade på Borgskalan (Borg, 1998). Under pågående cykling 
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gjordes två mätningar med Douglassäcksystemet (Figur 4) och två mätningar med Jaeger 

Oxycon Mobile (Figur 5) på respektive belastning. Mätning med dessa instrument gjordes 

växelvis och Jaeger Oxycon Mobile mätte VO2, VCO2, VÉ, FeO2 och FeCO2 direkt. 

Douglassäckarna samlade upp utandningsluften och värden för VO2, VCO2, VÉ, FeO2 och 

FeCO2 togs efteråt fram vid gasanalysering. Inför varje test tömdes Douglassäckarna manuellt 

på luft. Varje belastning inleddes med mätning med Jaeger oxycon mobile under fyra minuter. 

Efter fyra minuter kopplades Jaeger Oxycon Mobile bort och Douglassäcksystemet kopplades 

in. Tiden som utandningsluft samlades upp i Douglassäckarna berodde på hur mycket luft 

som ventilerades, men varade mellan 1,58 och 3,09 minuter på de låga belastningarna (100-

150w) och mellan 56 och 64 sekunder på den högsta belastningen (250w). Den tid som 

Douglassäcken var inkopplad (säcktid) togs automatiskt med tiondelars noggrannhet. Sedan 

kopplades återigen Jaeger Oxycon Mobile in under en minut. Slutligen kopplades 

Douglassäcksystemet återigen in. Därefter höjdes belastningen och samma procedur 

genomfördes på alla tre belastningarna.

Gasanalysering

Jaeger Oxycon Mobile
Volymmätning gjordes på ventilation (VÉ) medan koncentrationsmätning gjordes av syrehalt 

(FeO2) och koldioxidhalt (FeCO2). Detta registrerades med Jaeger Oxycon Mobile var 10:e 

sekund under hela tiden utrustningen var inkopplad. Jaeger Oxycon Mobile räknade sedan 

automatiskt ut VO2 och VCO2. Medelvärdet för VÉ, FeO2, FeCO2, VO2 och VCO2 beräknades 

under sista analysminuten för varje mätning med Jaeger oxycon mobile.

Douglassäcksystemet
Analysering av volym och koncentration i Douglassäckarna gjordes manuellt efter varje test 

(Figur 6-7). Douglassäckarna analyserades en och en. Efter att kalibrering av mätutrustningen 

skett, släpptes luften i Douglassäcken ut i en spirometer i vilken luftvolymen noterades. På 

vägen mellan Douglassäcken och spirometern fanns två gasanalysatorer, sammankopplade 

med ett slangsystem, där den ena analyserade FeO2 och den andre FeCO2. Analys av 

gaskoncentration i varje Douglassäck gjordes under en minut. Även lufttryck och temperatur 

registrerades vid varje Douglassäcksanalys. Med tillgång till luftvolymen, FeO2, FeCO2 och 

säcktid kunde VO2, VCO2 och VÉ beräknas i Excel enligt en speciell formel.
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Statistisk analys
Bearbetning av data genomfördes i Microsoft Office Excel 1993 och i SPSS for Windows

15.0. I Excel gjordes tabeller där samtliga mätvärden matades in Bilaga (1-3). Procentuella 

skillnader mellan mätvärdena från Jaeger Oxycon Mobile respektive Douglassäcksystemet 

beräknades, och presenterades sedan i form av diagram (Figur 1-3). I SPSS genomfördes en 

linjär regressionsanalys där korrelationskoefficienten (r) och determinationskoefficienten (r2) 

togs fram.
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Resultat
Samtliga sex försökspersoner genomförde mätningar av VO2, VCO2 och VÉ på tre olika 

belastningar. Två mätningar genomfördes på varje belastning där Jaeger Oxycon Mobile-

systemet jämfördes mot Douglassäcksystemet. Testperson tre exkluderades från all 

resultatanalys på 250 W.

Procentuell skillnad

VO2

Medelvärdet på den procentuella skillnaden för VO2 på 100 W var 8.5 %, medan den 

procentuella skillnaden varierade mellan 0 och 21.2 %. På 150 W sågs ett medelvärde på 

7.3 % och värdena varierade mellan 2.4 och 13.6 %. På 250 W sågs ett medelvärde för VO2 på

4.0 % och den procentuella skillnaden låg mellan -2.5 och +9.9 % (figur 1-3, bilaga 1-3).

VCO2

Medelvärdet på den procentuella skillnaden för VCO2 på 100 W var 3.2 %, medan den 

procentuella skillnaden varierade mellan -11.1 och +14.5 %. På 150 W sågs ett medelvärde på

4.1 % och variationer mellan -1.1 och +9.7 %. På 250 W låg medelvärdet på 0.9 % och

värdena varierade mellan -4.7 och +5.5 % (figur 1-3, bilaga 1-3).

VÉ

Medelvärdet på den procentuella skillnaden för VÉ på 100 W var 0.7 %, medan den 

procentuella skillnaden varierade mellan -9.4 och +11.1 %. På 150 W låg medelvärdet på

2.28 % och varierade mellan -12.3 och +16.3 %. På 250 W sågs ett medelvärde på -4.3 % och 

varierade mellan -16.4 och +6.1 % (figur 1-3, bilaga 1-3).



- 12 -

100 W
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Figur 1: Figuren visar den procentuella skillnaden på mätvärden mellan Jaeger Oxycon Mobile (Jaeger) och 

Douglassäcksystemet (DB) vid en belastning av 100 W. Prickarna anger mätningar med Jaeger Oxycon Mobile i 

syreupptag (VO2), koldioxidproduktion (VCO2) och minutventilation (VÉ) medan Douglassäcksystemet

motsvarar 0-värdet. Skalan på x-axeln representerar testpersonerna. 1-2= mätning ett och två för testperson ett, 

3-4= mätning ett och två för testperson två osv. N=6.

Tabell 1: Tabellen visar testpersonernas puls (HF) vid slutet av varje mätning för såväl Jaeger Oxycon Mobile 

(Jaeger) som Douglassäcksystemet (DB) på 100 W. N=6.

Testperson 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
Mätning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jaeger 101 104 86 98 105 107 98 103 92 96 96 105

DB 103 103 92 105 110 109 99 106 95 95 102 105
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Figur 2: Figuren visar den procentuella skillnaden på mätvärden mellan Jaeger Oxycon Mobile (Jaeger) och 

Douglassäcksystemet (DB) vid en belastning av 150 W. Prickarna anger mätningar med Jaeger Oxycon Mobile i 

syreupptag (VO2), koldioxidproduktion (VCO2) och minutventilation (VÉ) medan Douglassäcksystemet 

motsvarar 0-värdet. Skalan på x-axeln representerar testpersonerna. 1-2= mätning ett och två för testperson ett, 

3-4= mätning ett och två för testperson två osv. N=6.

Tabell 2: Tabellen visar testpersonernas puls (HF) vid slutet av varje mätning för såväl Jaeger Oxycon Mobile 

(Jaeger) som Douglassäcksystemet (DB) på 150 W. N=6.

Testperson 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
Mätning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jaeger 116 120 111 118 130 130 117 120 116 123 136 143

DB 118 119 114 115 131 131 118 122 119 123 140 146
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250 W

250 W, jämförelse av Jaeger mot DB
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Figur 3: Figuren visar den procentuella skillnaden på mätvärden mellan Jaeger Oxycon Mobile (Jaeger) och 

Douglassäcksystemet (DB) vid en belastning av 250 W. Prickarna anger mätningar med Jaeger Oxycon Mobile i 

syreupptag (VO2), koldioxidproduktion (VCO2) och minutventilation (VÉ) medan Douglassäcksystemet 

motsvarar 0-värdet. Skalan på x-axeln representerar testpersonerna. 1-2= mätning ett och två för testperson ett, 

3-4= mätning ett och två för testperson två osv. N=5.

Tabell 3: Tabellen visar testpersonernas puls (HF) vid slutet av varje mätning för såväl Jaeger Oxycon Mobile 

(Jaeger) som Douglassäcksystemet (DB) på 250 W. N=5.

Testperson 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
Mätning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jaeger 145 149 152 159 - - 142 146 179 183 181 184

DB 147 150 156 159 - - 143 148 182 184 183 186

Korrelation
En linjär regressionsanalys i SPSS visade att korrelationskoefficienten samt

determinationskoefficienten var högst för VO2 på 150 W, men lägre på 100 W och 250 W. På 

VCO2 sågs en successiv ökning vid ökad belastning. Sambandet för VÉ var högst på de första 

två belastningarna, men minskade sedan på 250 W (tabell 1, bilaga 1-3).
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Tabell 4: Tabellen visar korrelationskoefficienten (r) samt determinationskoefficienten (r2) mellan Jaeger 

Oxycon Mobile och Douglassäcksystemet för syreupptag (VO2), koldioxidproduktion (VCO2) och 

minutventilation (VÉ) vid tre olika cykelbelastningar.

r-värde r2-värde
VO2 VCO2 VÉ VO2 VCO2 VÉ

100W 0,65 0,68 0,92 0,42 0,47 0,84
150W 0,81 0,82 0,90 0,66 0,67 0,80
250W 0,63 0,91 0,75 0,40 0,82 0,56
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Diskussion

Resultatdiskussion
I denna studie påvisades tydliga skillnader mellan Jaeger Oxycon Mobile och 

Douglassäcksystemet. Dawson och Trapp (2004) menade att det inte går att ge några 

generella riktlinjer för vad som är dålig eller hög korrelation. En linjär regressionsanalys i 

SPSS gav r-värden för VO2 som visade mellan 0,63-0,81 på de olika belastningarna och r2-

värden på 0,4-0,66, vilket betyder att endast 40 till 66 % av värdena för Jaeger Oxycon 

Mobile kan förklaras av Douglassäcksystemets värden. Detta kan betecknas som dålig 

korrelation, då vi anser att ett system avsett att mäta VO2, VCO2 och VÉ inte bör ha ett lägre 

r-värde än 0,9 för att bedömas som valid. Resultaten från denna studie var sämre än många av 

de valideringsstudier som genomförts på olika fälttester som Coopertest och Beep-test 

(Cooley et al, 1998; Cooper, 1968; Palcizka et al, 1987; Van Mechelen et al, 1986) medan de 

är jämförbara eller aningen bättre än studier på submaximala tester (Cooley et al, 1998; Cink 

& Thomas, 1981; Teraslinna et al, 1966). När jämförelser skall göras mot andra VO2-

utrustningar har det visat sig svårt att titta på samband då andra studier ofta enbart tar fram en 

signifikansnivå för att bestämma om deras utrustning är valid eller inte. Rietjens et al. (2001)

visade på mycket höga korrelationsvärden för bl.a. VO2 (r=0.97) jämfört med den här studien. 

Förklaringar kan vara dels att Rietjens et al. (2001) lyckats minimera antalet felkällor, och 

dels att en stationär utrustning validerades. Möjligen är stationära utrustningar bättre 

utvecklade eftersom de funnits under en längre tid, jämfört med de portabla som är relativt 

nya på marknaden.

Eftersom slagvolymen hos vältränade individer möjligen fortsätter att stiga på högre 

belastningsnivåer än vad forskarna tidigare trott (Zhou et al. 2001; Wilmore & Costill, 1999), 

skulle detta kunna innebära att de vältränade individer som deltog i denna studie arbetade med 

en slagvolym som var submaximal, särskilt på den lägsta belastningen (100 W).

Om testpersonen var i steady state är det dock sannolikt att även slagvolymen låg i steady 

state. 

I resultatdelen presenterades testpersonernas pulsvärden (HF) i slutskedet av varje mätning 

(tabell 1-3). Jämförelser har genomförts och det framgår att testpersonerna ofta visade högre 

HF, samt generellt högre värden för VO2, VCO2 och VÉ under den andra mätningen med 

respektive system på varje belastning. Andersson et al. (2005) beskrev att HF vid 
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submaximala test inte bör skilja mer än tre slag/min jämfört med efterföljande minut för att 

personen ska anses vara i steady state. I den här studien skiljde det mer än tre slag/min mellan 

några av HF-mätningarna, vilket i vissa fall kan tolkas som att testpersonen inte var i steady 

state. I andra fall uppmärksammades att det ofta dröjde flera minuter mellan HF-

registreringarna. Om HF exempelvis skiljer med nio slag mellan två mätningar som 

genomförs med tre minuters mellanrum, kan testpersonen enligt definieringen ändå vara i 

steady state. Vid studiens genomförande borde HF-registreringar ha noterats åtminstone varje 

minut, för att på ett detaljerat sätt definitivt kunna avgöra om HF var i steady state eller inte.

Mindre skillnader i HF på 250 W noterades än på 100 W. På 100 W gjordes HF-mätningarna

med större tidsintervall, vilket sannolikt tyder på att tiden mellan HF-mätningarna spelar in. 

Andersson et al. (2005) beskrev att pulsen ibland kan ha svårt att stabilisera sig ifall 

testpersonen har för varma kläder på sig, alternativt att det är för hög temperatur i lokalen. En 

förklaring kan vara att den relativt långa testtiden kan ha påverkat testpersonernas 

kroppstemperatur så pass mycket att pulsen eventuellt blev svår att stabilisera. För att 

minimera denna risk är det sannolikt bra att minimera testtiden.  

En generell överskattning uppmärksammades vid analys av procentuella skillnader för Jaeger 

Oxycon Mobile mot Douglassäcksystemet, framför allt gäller detta VO2 (Figur 1-3, bilaga 1-

3). Vid en överblick av resultaten på VO2 kan man dock se att systemen är stabila i sig själva. 

På 100 W och 150 W är skillnaden maximalt 5 % inom varje system, då man jämför mätning 

ett och två för varje testperson på varje belastning. På 250 W är resultaten lika jämna bortsett 

från en testperson (bilaga 1-3). Detta är intressant då det tyder på att skillnaden mellan 

systemen orsakas av ett relativt konstant fel. Till exempel skulle detta kunna bero på ett 

konstant metodfel eller konstanta fel i någon av utrustningarna, vilket skulle kunna ha att göra 

med någon av de felkällor som nämns nedan.

Metoddiskussion 
Wilmore och Costill (1999) beskrev att vältränade män har högre maximal VÉ än vältränade 

kvinnor. Därför kan det sannolikt vara en fördel att använda vältränade män som testpersoner 

om utrustningen skall valideras på hög belastning, då en hög maximal VÉ medför ökade krav 

på utrustningen. Dessutom var det en fördel att testpersonerna var vältränade då det sannolikt 

medförde att de uppnådde steady state snabbare. Om testgruppen skulle ha varit könsmässigt 

mixad och någon skillnad upptäckts som kunde antas härledas till könsskillnader i 

studiegruppen, var gruppen för liten för att några slutsatser skulle kunna dras att så verkligen 
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var fallet. Jaeger Oxycon Mobile kommer i framtiden att användas för testning av VO2, VCO2

och VÉ på såväl mycket otränade individer, som vid testning av elitidrottare. Därför är det 

viktigt att utrustningen är valid på olika belastningar, vilket motiverar att utrustningen 

validitetstestades på tre olika belastningar.

Eftersom testpersonerna valdes av välkända individer för testledarna, visste testledarna att 

testpersonerna tränade uthållighetsträning minst tre gånger per vecka. Förutom skriftlig och 

muntlig information om att testpersonerna skulle vara helt friska vid testtillfället, så 

tillfrågades de även att så var fallet innan påbörjat test. 

Anledningen till att medelvärde togs under den sista minuten på fyraminutersperioden vid 

mätning med det mobila systemet var att testpersonen då hade uppnått steady state. Detta var 

en förutsättning för att få jämförbara värden, vilket även Forsberg et al. (2002) beskrev. 

Betydelsen av att mätningarna skulle ske i steady state var också anledningen till att en 

testperson exkluderades vid testerna på 250 W. Utifrån vad testpersonen skattade på 

Borgskalan gjordes bedömningen att testpersonen inte skulle klara belastningen på 250 W

utan att passera 1.0 i RQ-värde och att det därmed skulle bli för ansträngande.

Andersson et al. (2005) menade att det kan krävas en arbetstid på upp till sex minuter på en 

höjd belastning innan testpersonerna är i steady state om de är otränade. Hodges et al. (2005)

menade däremot att det räcker med tre till fyra minuter innan steady state nås. Vi följde 

rekommendationerna av Hodges et al. (2005), men vid avläsning av HF-värdena kan man se 

att det är möjligt att några av testpersonerna inte nått steady state innan första mätningen 

påbörjades.

Anledningen till att säcktiderna var längre på de låga belastningarna var att en viss mängd luft 

var nödvändig i varje Douglassäck för att analys skulle vara möjlig. Vid gasanalyseringen 

krävdes en viss mängd luft för att det skulle vara ett konstant flöde förbi gasanalysatorerna. 

Tanken var från början att fullgöra Hodges, Brodie och Bromley’s (2005) rekommendationer 

för validitetsmätningar och fylla varje Douglassäck under en minut. På de låga belastningarna, 

då VÉ enligt Wilmore och Costill (1999) automatiskt är lägre, så hann inte säckarna fyllas 

tillräckligt varpå tiden fick utökas. Detta borde dock inte ha någon inverkan på resultatet av 

valideringen då det var medelvärden som jämfördes och testpersonen alltjämt låg i steady 

state.
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Sex försökspersoner användes vid mätningar med dels Jaeger Oxycon Mobile och dels 

Douglassäcksystemet. Kanske kan sex testpersoner upplevas som lite, men mätningar för 

varje person genomfördes med båda systemen och jämfördes på tre olika belastningar och 

med två mätningar av vartdera systemet på varje belastning. Detta medförde att tolv par av 

mätvärden kunde jämföras för såväl VO2, VCO2 som VÉ på varje belastning.

Testpersonerna skulle försöka cykla på en jämn takt av 70 varv/min. Det kan dock vara svårt 

att ligga på exakt 70 varv/min och frekvensen kan pendla några varv/min åt båda håll. Cyklar 

testpersonen på t.ex. 72 varv/min vid mätning med Jaeger Oxycon Mobile och 68 varv/min

vid mätning med Douglassäckarna kommer också belastningen att skilja med någon procent, 

vilket kan ge en liten felmarginal i mätvärdena. Denna felkälla undviks genom att 

Monarkcykeln korrigerar motståndet automatiskt i förhållande till trampfrekvensen.  

Felkällor
Instruktioner innan testet gällande rakning av ansiktsbehåring gavs muntligt. Instruktionerna 

hade blivit tydligare ifall de även funnits med i den skriftliga informationen. Trots välrakad 

haka borde det finnas risk för läckage mellan mask och hud då alla ser anatomiskt olika ut, 

t.ex. olika stora näsor, medan andningsmasken har en standardiserad form. Flera tespersoner 

upplevde också visst läckage i samband med testet trots att detta kontrollerades innan teststart.

Wilmore och Costill (1999) menade att en större belastning medför ökad VÉ. Detta antas 

medföra att lufttrycket från utandningsluften blir större på masken och risken för läckage 

ökar. Möjligen kan läckage i andningsmasken vara en orsak till de låga korrelationsvärden 

som sågs i VO2 och VÉ på 250 w. Det relativt höga korrelationsvärdet för VCO2 på samma 

belastning motsäger dock denna teori, då ett läckage rimligen borde påverka alla variabler. 

Ansiktsmask användes konsekvent i alla tester. Munstycke är ett annat alternativ som kan 

användas vid VO2-mätning, vilket medför att det potentiella problemet med läckande luft 

mellan hud och mask kringgås. Nackdelar med munstycket är att det upplevs obehagligt att ha 

i munnen, särskilt under ansträngning under en längre tid. Dessutom var masken 

standardutrustning till Jaeger Oxycon Mobile, samt ett smidigare val vid av- och påtagning av 

slang vid byte till Douglassäcksystemet.

Vid mätning med Douglassäckarna på låg belastning upplevde en del testpersoner att de första 

andetagen mötte ett visst motstånd som tvingade testpersonen att forcera andningen vid de 
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första andetagen. Möjligen kan ett skäl till detta vara att en tom säck verkar ha ett visst 

vakuum innan den börjar fyllas. En trolig förklaring till detta kan vara att all luft pressats ur 

säckarna innan testet började, vilket medförde att det blev ett visst baksug i säcken som till en 

början bromsade införsel av utandningsluft. Detta borde inte ha gett lika stora utslag på tyngre 

belastningar då testpersonerna redan andades hårdare. Ett litet fel blir dessutom procentuellt 

större vid små mätvärden, dvs. på låga belastningar. Möjligen kan detta ha inverkat på de 

relativt låga korrelationsvärdena för VO2 och VCO2 på 100 w. Det höga korrelationsvärdet för

VÉ motsäger dock denna förklaring.

Vid gasanalysering av Douglassäckarna finns det alltid tillfällen till felkällor då detta är en 

manuell process och den mänskliga faktorn kan påverka, särskilt då testledarna var oerfarna. 

Även om vi försökte pressa ur all luft ur säckarna är det möjligt att det blev kvar några ml 

luft. Detta borde dock inte påverka volymen och därmed VO2, VCO2 och VÉ i särskilt stor 

utsträckning. Därtill är det inte otänkbart att fel värde någon gång omedvetet avlästes vid 

analyseringen. Det finns också en risk för läckage i någon av de kopplingar som styrde in 

luften till de separata analysatorerna. Ett läckage i dessa slangar skulle sannolikt innebära 

ökad koncentration av syre vilket då borde ge ett lägre VO2. Torkmedlet, som hade som 

uppgift att torka luften innan den nådde analysatorerna, kan också ge felaktiga värden ifall det 

blir fuktigt. Torkmedlet byter färg till lila om det blir fuktigt. Inga analyser utfördes med lila 

torkmedel. Torkmedlet byttes med jämna mellanrum, men möjligen gjordes detta inte 

tillräckligt ofta. 

Inställning av förhållanden i omgivande luft, avseende koldioxid och syre, gjordes 

automatiskt i Jaeger Oxycon Mobile till 21.08% för syre och 0.00% för koldioxid. Inför 

analys av Douglassäckarna ställdes tillhörande analysatorer in manuellt, till 20.93% för syre 

och 0.03% för koldioxid. Att dessa inställningar i Jaeger Oxycon Mobile gjordes automatiskt 

och inte gick att ändra manuellt innebär en uppenbar felkälla redan från början. Med tanke på 

att resultaten visade generellt överskattade värden för Jaeger Oxycon Mobile i jämförelse med 

Douglassäckarna kan denna inställning vara en tänkbar orsak till de högre mätresultaten vad 

gäller VO2 och VCO2. Det är dock oklart om detta har någon betydelse för de faktiska 

mätvärdena. En kontakt togs med försäljarna angående dessa inställningar och en ny 

utrustning kommer att levereras som då får valideras på nytt. 
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Växelvis koppling kontra seriekoppling
Rietjens et al. (2001) fick vid validitetsmätning med seriekoppling mycket goda resultat. 

Fördelar med seriekoppling är att båda utrustningarna mäter identiskt samma luft vid samma 

tidpunkt. Med tanke på att människan kan andas olika trots jämn cykeltakt, puls, upplevd 

ansträngning m.m. så kan troligen även mätvärdena för VO2, VCO2 som VÉ variera då 

växelvis koppling genomförs. I den här studien valdes dock växelvis koppling, vilket står i 

linje med åsikter av Larsson et al. (2004) samt återförsäljaren av Jaeger Oxycon Mobile i 

Sverige. De menade att validitetstestning bör ske med växelvis koppling eftersom

seriekoppling kan leda till ökade tryckförhållanden i rören. Detta medför större motstånd och 

ökad arbetsinsats och därmed felaktiga värden. Detta har visserligen ingen betydelse vid 

validitetstestning då denna aspekt bör påverka såväl flödesmätaren till Jaeger Oxycon Mobile 

som mätningarna med Douglassäcksystemet. Det ökade trycket i rören kan dock leda till en

felkälla i sig. Vid mätning i samband med ökade tryckförhållanden i rören kan möjligen

Jaeger Oxycon Mobile överskatta värdena för FeO2 och FeCO2, på grund av att ökat tryck bör 

ge ökad FeO2 och FeCO2. Douglassäcksanalysen kommer sedan inte att påverkas av 

tryckförhållanden i rören under testerna.

Efter avslutade tester gjordes ett högst ovetenskapligt försök där seriekoppling jämfördes mot 

växelvis koppling. Detta tas inte upp i det här arbetet, men tendenser kunde ses att man fick 

stabilare värden vid seriekoppling. Dessutom uppmärksammades att såväl VO2, som VCO2

och VÉ ökade varje gång en Douglassäck byttes på den lägsta belastningen. Troligen påverkas 

testpersonen mentalt när de såg att ett säckbyte var på gång, vilket gav utslag i form av ökad 

VO2, VCO2 och VÉ. Detta sågs inte på den högsta belastningen, vilket eventuellt tyder på att 

validitetstestning bör genomföras på högre belastningsnivåer. 

Konklusion
I den här studien framkom att Jaeger Oxycon Mobile inte var en valid utrustning för mätning 

av VO2, VCO2 och VÉ. Författarna rekommenderar vidare validitetstestning av Jaeger Oxycon 

Mobile, då ett antal felkällor uppmärksammades i studien.
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Bilagor

Bilaga 1: Rådata 100w

Tabellen visar rådata på 100 watt för syreupptag (VO2), koldioxidproduktion (VCO2) och ventilation (VÉ) vid mätning med Jaeger Oxycon Mobile (Jaeger) och 
Douglassäcksystemet (DB) för varje testperson, samt procentuell skillnad mellan dessa värden. Tabellen visar även mätvärden för syrgaskoncentration (FeO2) och 
koldioxidkoncentration (FeCO2) i utandningsluften.

VO2 (l/min) VCO2 (l/min) VÉ (l/min) FeO2(%) FeCO2(%)
100w

DB Jaeger
Skillnad i 
% DB Jaeger

Skillnad i 
% DB Jaeger

Skillnad i 
% DB Jaeger DB Jaeger

Testperson 1. mätning 1. 1,54 1,76 14,29 1,38 1,41 2,17 38 38 0,00 15,97 15,5 4,5 4,54
Testperson 1. mätning 2. 1,51 1,83 21,19 1,31 1,5 14,50 36 40 11,11 15,89 15,42 4,49 4,48
Testperson 2. mätning 1. 1,51 1,51 0,00 1,44 1,28 -11,11 33 30 -9,09 15,44 14,9 5,31 5,05
Testperson 2. mätning 2. 1,52 1,58 3,95 1,48 1,47 -0,68 34 35 2,94 15,41 15,3 5,43 5,02
Testperson 3. mätning 1. 1,53 1,56 1,96 1,37 1,36 -0,73 39 38 -2,56 16,07 15,86 4,4 4,44
Testperson 3. mätning 2. 1,48 1,53 3,38 1,35 1,42 5,19 38 39 2,63 16,12 16,07 4,44 4,42
Testperson 4. mätning 1. 1,58 1,73 9,49 1,4 1,5 7,14 41 41 0,00 16,16 16,1 4,27 4,43
Testperson 4. mätning 2. 1,61 1,81 12,42 1,51 1,7 12,58 44 48 9,09 16,42 16,37 4,27 4,5
Testperson 5. mätning 1. 1,38 1,53 10,87 1,25 1,33 6,40 37 38 2,70 16,51 16,17 4,06 4,13
Testperson 5. mätning 2. 1,38 1,6 15,94 1,27 1,32 3,94 38 37 -2,63 16,57 15,82 4,03 4,15
Testperson 6. mätning 1. 1,43 1,43 0,00 1,26 1,18 -6,35 32 29 -9,38 15,68 15,23 4,67 4,56
Testperson 6. mätning 2. 1,39 1,51 8,63 1,21 1,27 4,96 31 32 3,23 15,56 15,33 4,71 4,55



Bilaga 2: Rådata 150w

Tabellen visar rådata på 150 watt för syreupptag (VO2), koldioxidproduktion (VCO2) och ventilation (VÉ) vid mätning med Jaeger Oxycon Mobile (Jaeger) och 
Douglassäcksystemet (DB) för varje testperson, samt procentuell skillnad mellan dessa värden. Tabellen visar även mätvärden för syrgaskoncentration (FeO2) och 
koldioxidkoncentration (FeCO2) i utandningsluften.

VO2 (l/min) VCO2 (l/min) VÉ (l/min) FeO2(%) FeCO2(%)150w

DB Jaeger
Skillnad i 
% DB Jaeger

Skillnad i 
% DB Jaeger

Skillnad i 
% DB Jaeger DB Jaeger

Testperson 1. mätning 1. 2,06 2,34 13,59 1,8 1,9 5,56 46 48 4,35 15,48 15,2 4,86 4,21
Testperson 1. mätning 2. 2,11 2,37 12,32 1,87 2,05 9,63 49 43 -12,24 15,69 15,48 4,72 4,22
Testperson 2. mätning 1. 1,97 2,08 5,58 1,98 1,99 0,51 46 47 2,17 15,68 15,4 5,34 5,12
Testperson 2. mätning 2. 1,97 2,14 8,62 1,88 2,04 8,51 43 50 16,28 15,36 15,7 5,37 4,94
Testperson 3. mätning 1. 2,04 2,09 2,45 1,91 1,98 3,66 53 55 3,77 16,23 16,15 4,45 4,14
Testperson 3. mätning 2. 2,03 2,12 4,43 1,9 1,96 3,16 54 54 0,00 16,33 15,98 4,33 4,29
Testperson 4. mätning 1. 2,13 2,28 7,04 1,98 2,06 4,04 56 58 3,57 16,22 16,24 4,41 4,5
Testperson 4. mätning 2. 2,09 2,24 7,18 1,95 2,07 6,15 57 61 7,02 16,42 16,6 4,25 4,18
Testperson 5. mätning 1. 1,93 2,05 6,22 1,77 1,81 2,26 45 46 2,22 15,9 15,49 4,66 4,51
Testperson 5. mätning 2. 1,96 2,11 7,65 1,81 1,88 3,87 48 49 2,08 16,05 15,79 4,54 4,28
Testperson 6. mätning 1. 1,99 2,16 8,54 1,83 1,89 3,28 41 41 0,00 15,13 14,73 5,37 5,25
Testperson 6. mätning 2. 2 2,08 4 1,8 1,78 -1,11 40 39 -2,50 15,04 14,66 5,34 5,01



Bilaga 3: Rådata 250w

Tabellen visar rådata på 250 watt för syreupptag (VO2), koldioxidproduktion (VCO2) och ventilation (VÉ) vid mätning med Jaeger Oxycon Mobile (Jaeger) och 
Douglassäcksystemet (DB) för varje testperson, samt procentuell skillnad mellan dessa värden. Tabellen visar även mätvärden för syrgaskoncentration (FeO2) och 
koldioxidkoncentration (FeCO2) i utandningsluften.

VO2 (l/min) VCO2 (l/min) VÉ (l/min) FeO2(%) FeCO2(%)250w

DB Jaeger
Skillnad i 
% DB Jaeger

Skillnad i 
% DB Jaeger

Skillnad i 
% DB Jaeger DB Jaeger

Testperson 1. mätning 1. 3,36 3,61 7,44 3,15 3,22 2,22 81 77 -4,94 15,89 15,42 4,83 4,88
Testperson 1. mätning 2. 3,34 3,67 9,88 3,14 3,31 5,41 82 87 6,10 16 16,06 4,73 4,42
Testperson 2. mätning 1. 3,29 3,32 0,91 3,48 3,42 -1,72 81 77 -4,94 15,95 15,3 5,31 5,34
Testperson 2. mätning 2. 3,24 3,43 5,86 3,36 3,42 1,79 80 82 2,50 15,96 15,8 5,2 4,75
Testperson 3. mätning 1.
Testperson 3. mätning 2.

Testperson exkluderad

Testperson 4. mätning 1. 3,38 3,44 1,78 3,21 3,2 -0,31 91 86 -5,49 16,37 16,13 4,36 4,34
Testperson 4. mätning 2. 3,44 3,62 5,23 3,32 3,41 2,71 94 92 -2,13 16,44 16,14 4,37 4,3
Testperson 5. mätning 1. 3,67 3,58 -2,45 3,89 3,71 -4,63 104 87 -16,35 16,77 15,91 4,45 4,71
Testperson 5. mätning 2. 3,66 3,75 2,46 3,77 3,71 -1,59 110 97 -11,82 16,99 16,25 4,1 4,14
Testperson 6. mätning 1. 3,36 3,44 2,38 3,48 3,49 0,29 87 80 -8,05 16,37 15,51 4,77 4,8
Testperson 6. mätning 2. 3,49 3,73 6,88 3,54 3,72 5,08 92,7 95 2,48 16,47 16,1 4,56 4,01



Bilaga 4: Informationsbrev

INFORMATIONSBREV INFÖR TEST.

Här kommer lite information till dig som skall delta i studien där vi skall validera våra 
syreupptagningsutrustningar.

Syftet är att kontrollera tillförlitligheten i de syreupptagningsutrustningar som vi använder på Winternet.

När du kommer till testet är det några hållpunkter vi vill att du skall tänka på:

Att du har ätit rikligt med kolhydrater dagen innan test. Detta gäller även testdagen om testet utförs på 
eftermiddagen.
En lätt måltid intas 2-3 timmar före testet.
Kom utvilad till testerna.
Kom endast till test om du känner dig helt frisk.

Utrustning: Shorts eller tights och t-shirt. Medtag gympaskor eller cykelskor (cykeln har pedaler med både 
SPD-system och korgar). Dusch- och bastu möjligheter finns. Medtag hänglås.

Plats för tester: Testerna utförs Winternet i Boden. Vi träffar dig i receptionen på Winternet 5 minuter före den 
testtid som vi tillsammans har bestämt.

Förklaring av testet: Till att börja tillfrågas du om du är fri från hjärt- och kärlsjukdomar samt lungsjukdomar. 
Du får ej ha någon pågående bakterie- eller virusinfektion vid testtillfället. Kroppsvikt och kroppslängd 
kontrolleras innan testets genomförande. Testerna kommer att utföras på cykel. Du kommer att cykla i en
bestämd takt på 3 olika icke-maximala belastningar. Den första belastningen är lätt och den sista belastningen 
kommer att vara relativt jobbig. Testledarna kommer att ”peppa dig”, men du kan när som helst själv välja att 
avbryta testet. Mot slutet av testet kan man även uppleva en viss trötthet i muskulaturen. För att kunna fastställa 
ditt syreupptag andas du under testets genomförande i en andningsmask. Visst obehag med att det blir torrt i 
halsen brukar då upplevas. Under pågående cykeltest kommer vi att registrera ditt syreupptag genom växelvis 
mätning med två olika utrustningar.

Färdigt resultat: En skriftlig rapport över testet kommer att författas i form utav en C-uppsats och det färdiga 
resultatet kan man läsa mer om på webbadress: http://epubl.luth.se/1402-1773/index.shtml. 
Uppsatsen kommer att publiceras där så snart den är klar och godkänd, preliminärt i januari 2009.

Med vänlig hälsning

Per Janzon och Jonathan Waltersson.
Under handledning av Ann-Sofie Lindberg
Övrig medverkande är Christer Malm
Winternet
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Bilaga 5: Figurer

Figur 4: Mätning med Douglassäcksystemet. Den upplevda ansträngningen testas enligt Borg-skalan.

Figur 5: Mätning med Jaeger oxycon mobile. Samtidigt kontrolleras hjärtfrekvens och Borgskala.



Figur 6: Gasanalysering av Douglassäckarna. Värden för FeO2 och FeCO2 fås då luften passerar respektive 
gasanalysator. Samtidigt dokumenteras temperatur och lufttryck.

Figur 7: Luftvolymen från Douglassäckarna mäts i spirometern.



Bilaga 6: Tackbrev!

Vi vill rikta ett stort tack till testpersonerna i denna studie samt personalen på Winternet, som 
har gett oss möjlighet att genomföra detta examensarbete. Vi vill också ge ett speciellt varmt 
tack till Ann-Sofie Lindberg, för ett engagerat och gediget handledarskap. 

Per & Jonathan




