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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: För att lyckas med att genomföra en Ironman krävs att man som utövare har 
en strategi gällande hur man ska disponera sin energi för att kunna bli en ”finisher”. Detta 
kallas pacing eller pacing strategi och är den egenstyrda ansträgningen som kan hjälpa 
utövaren att lyckas med sitt mål och optimera den egna prestationen. Att paca ”rätt” blir 
därför viktigt för att optimera den egna prestationen då loppet innehåller tre olika 
moment: simning, cykling och löpning.  
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka pulsmätning som ett sätt att studera och 
förstå pacing inom Ironman triathlon. Finns det ett samband mellan utövarens intensitet 
och cykeltid och har de deltagare som haft en liten pulsvariation en bättre sluttid?  
Metod: 22 deltagare genomförde ett test för att fastställa sin maxpuls, HRmax. I samband 
med Ironman Kalmar 2016 registrerades deltagarnas pulsdata med hjälp av pulsmätare 
och utifrån insamlad pulsdata beräknades deltagarnas intensitet och pulsvariation under 
cykelmomentet. Dessa värden korrelerades mot deltagarnas cykeltider.  
Resultat: Den relativa arbetspulsen för studiegruppen var 140 ±9.2 slag/min. Varken 
intensitet eller variation i intensitet visade något signifikant samband med sluttid även 
om en trend mot signifikans fanns för intensitet vs cykeltid, p=0.066.  
Slutsats: Spridningen i gruppen gällande vald intensitet var för stor för att tydligt kunna 
studera intensitetens betydelse för prestation under cykeldelen i ett IronMan och fler 
studier är nödvändiga för att kunna kartlägga detta.  
 
 
 

Nyckelord: drafting, intensitet, non-drafting,  pulsvariation, % HRmax 
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ABSTRACT 
 
Background: In order to succeed in an Ironman it is necessary to have a strategy on 
how to dispose your energy during the 8-16 hour race. This is called pacing or pacing 
strategy and  is the self-selected effort that can help the competitor to optimize their 
performance. Based on heart rate measurement, this is particularly interesting during the 
180 km cycle section,  where drafting is not allowed. 
Aim: The aim of this investigation was to study pacing in Ironman thriathlon. Is there a 
relationship between the competitors intensity and biketime and did those who had 
smaller variation in intensity achieved a better biketime? 
Method: 22 competitive triathletes undertook a test to find out their HRmax. In 
conjunction with Ironman Kalmar 2016 the participants HR-data was registered with 
heartrate monitors and the data was then analyzed in order to determine the participants 
mean intensity and variation in intensity. These factors were used to understand pacing 
based on the participants heartrate and correlated to biketimes for each participant. 
Results: Average intensity for the participants was 140 ±9.2 bpm and the results show 
no significanct correlation between biketime and either the intensity chosen by the 
competitor or the variation in intensity. However, there was  a trend towards 
significance for the intensity vs biketime, p = 0.066.  
Conclusion: This study was unable to determine the effect of pacing due to the selected 
intensity within the group was too large to clearly study the importance of intensity for 
performance during the cycle part of an IronMan and further studies are required 
 
 
 
Keywords: drafting, heart rate, non-drafting, ultra-endurance, % HRmax 
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1 Introduktion 
1.1 Ironman – to be a finisher 

I slutet av sjuttiotalet bestämde sig John Collins för att  försöka sig på något nytt och mer 

extremt inom uthållighetsidrott. Utmaningen låg i att kombinera en dåvarande 

långdistanssimtävling, Ohua´s swim race 3,8km (2,4 miles) med ett 18 mil (112 miles) 

långt cykellopp och med avslutande löpning över marathondistans, 42 km (26.2 mile). 15 

deltagare kom till start i detta långdistanstriathlon på Waikiki, Hawaii för att genomföra 

det första Ironmanloppet.  
 

”Swim 2.4 miles, bike 112 miles, run 26.2 miles- BRAG FOR THE REST OF YOUR LIFE"
     - John Collins, IRONMAN co-founder. 
 

Att lyckas genomföra en järnman, en Ironman, att bli en finisher är för många triathleter 

det ultimata testet på vad människan klarar av gällande uthållighetsidrott. För att klara 

detta krävs förutom uthållighet och hård träning även en strategi, en praktisk taktik s.k. 

pacing (Abbiss & Laursen, 2008)..  En strategi för hur man på bästa sätt ska hushålla med 

sina krafter för att nå en så optimal prestation som möjligt, vilket är väsentligt inom 

uthållighetsidrott såsom triathlon och i synnerhet i utövandet av långdistans triathlon, 

Ironman (Wu et al, 2014). Ironman är en triathlontävling  som sanktionerats av World 

Triathlon Corporation (WTC). En Ironman pågår under lång tid 8-17 timmar och 

prestationen kommer därmed påverkas av utövarens förmåga och val av intensitet. 

Intensiteten under de olika momenten har ett starkt samband med durationen tiden som 

utövaren planerar att hålla på utifrån vald prestationsstrategi (Bassett & Howley, 1999). 

Därför blir duration och intensitet viktiga att ta i beaktande av utövaren i dennes 

utformande av pacing och pacing-strategi.  En Ironman anses av många som den svåraste 

och tuffaste endagars-tävlingen i världen gällande uthållighetsidrott. De flesta 

Ironmantävlingar har en tidsbegränsning på 17h och de tävlande som lyckas slutföra 

tävlingen inom denna tid betecknas som en Ironman. (Knechtle et al, 2015). 
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2. Bakgrund 
2.1 Faktorer: Pacing  

För att lyckas genomföra en Ironman som pågår under lång tid (från 8h upp till 17 timmar) 

krävs att man som utövare har en strategi, en taktik gällande hur man ska ha disponera 

sin energi och sina krafter för att kunna slutföra alla tre momenten (simning, cykling och 

löpning) efter varandra. Det är detta som kallas pacing eller pacing strategi  (Thompson, 

2015). Definitionen av pacing utgår i denna studie från Millet & Vleks (2000, s.385) 

definition;  

 

”Den noggranna och kontinuerliga egenstyrningen av ansträngning (dvs 
energiförbrukning) som krävs för att upprätthålla en hög hastighet genom alla tre 
discipliner” 
      

Denna styrning av ansträngningen sett till hastighet under ansträngning definieras som 

pacing även av Abbiss & Laursen (2006). Målet med pacing är att nå ett så önskvärt 

resultat som möjligt utan att begränsas av trötthet dvs en individuell strategi för optimal 

prestation där den egenstyrda ansträngningen, pacingen kan hjälpa utövaren att lyckas 

med den målsättning utövaren har (Thomson, 2015). Pacingbegreppet beskrivs vidare 

som utövarens strategi eller plan för att kontrollera den egna ansträngningens intensitet 

tidigt under ett tävlingslopp för att inte dra på sig för mycket mjölksyra eller 

muskeltrötthet så att prestationen försämras (Thomson, 2015). Pacing i samband med 

längre distanser och sett till tid får en viktig roll för utövarens totala prestation då den 

valda pacingen får större betydelse för deltagarens prestation när durationen ökar (Foster 

et al, 2004). 

 

Att hitta en så optimal pacing som möjligt under ett Ironman är svårt och utmanande 

framförallt på grund av att man utför tre olika grenar med olika svårighetsgrad. Som 

utövare måste man förhandla med sig själv om hur man ska lägga upp sin taktik/strategi 

(eg pacing) optimalt för att lyckas i varje enskild gren men också sett över hela dagen och 

mot den totala sluttiden (Bentley et al. 2008). Att inte ”gå-in-i-väggen” vilket innebär att 

muskelns glykogen eller blodsockernivån blir för lågt vilket i sin tur har en stark negativ 

påverkan på utövarens hastighet och prestation (Bassett & Howley, 2000). Utövandet och 

anmälningarna till olika Ironmantävlingar har ökat kraftigt och mängden nybörjare som 

gör sin första Ironman ökar i Sverige. I Kalmar har anmälningarna till Ironman ökat från 

1389 st 2012 till 2458 st 2016 (Svenska Triatlhon Förbundet 2016). När pacing utförs rätt 
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kan den ses som något osynligt och ligger i linje med utövarens prestation vid 

genomförandet. Ulmer (1996) beskriver det som att utövaren måste veta vart mållinjen är 

och kunna förhålla sig till och reglera sin ansträngning och muskelarbetets intensitet 

utmed banan under hela loppet utifrån var mållinjens är placerad. Tidigare forskning visar 

att pacing är en lärandeprocess och att det är en mängd olika faktorer som spelar in och 

formar utövarens pacingstrategi: medvetna val och beslut, tidigare tävlingserfarenhet, 

målbilder och träningsmetoder som efterliknar tävlingsmomentet och som alla bidrar till 

att utveckla en känsla för pacing som är lämplig att tillämpa (Corbett et al, 2009). Pacing 

handlar om att kunna hantera sitt energiförråd, och inom Ironman att i slutändan utföra 

något som är en kamp mot trötthet och kilometrar och att ha en känsla för trötthet kopplat 

till egenvald fart och intensitet. Att under loppets gång kunna reglera graden av energi 

och trötthet genom egenstyrning för att på så sätt undvika men också tillåta kritiska nivåer 

i energiförbrukning och muskelarbete. 

 

Då cykelmomentet är det som omfattar längst distans (180km) och är det moment i 

Ironman där deltagaren tillbringar mest tid så är det viktigt att ha en pacing som är så 

effektiv som möjligt kopplat till ansträngning, energiåtgång, hastighet och puls (Abbiss 

& Laursen, 2008, Laursen & Rhodes, 2002). Inom pacing pratar man om olika pacing 

strategier som vanligtvis används i utövandet av olika idrotter, ex positive pacing och 

even pacing. Studier gjorda av Abbiss et al (2006) visar på att positiv pacingstategi 

(positive pacing) genomgående används av vältränade triathleter i genomförandet av 

cykelmomentet under en Ironman. Med positiv pacing menas att utövarens cykelhastighet 

(speed) ökar i relation till tiden. Detta kan enklast beskrivas som att utövaren har en 

pacingstategi som innebär att man går ut försiktigt för att sedan sakta öka intensitet och 

kraftöverföring för att nå en högre hastighet och att man har den högsta hastigheten i 

slutet (Abbiss et al, 2006).  En studie med fokus på pacing inom triathlon lyfter fram 

värdet av att bestämma hur pacingbeteende inom Ironmancykling skiljer sig mellan 

utövare som är framgångsrika jämfört med de som inte lyckas nå samma framgång 

(Esteve-Lano et al. 2008). 

 

Om man använder sig av even pacing tillämpar man istället en jämn pacingstrategi. I en 

tidigare studie kring pacing och medel- till långdistans visade det sig att utövare många 

gånger tillämpar en jämn pacing (Abbiss & Laursen, 2008). Det som anses viktigt att ta i 

beaktande i valet av pacing är förmågan att kunna upprätthålla sin fart (Wilberg & Pratt, 
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1988) och att pacing är en lärd strategi kopplad till utövarens tidigare prestationer. I 

uthållighetstävlingar som Ironman där man utför lopp som pågår under en lång tid har det 

visat sig att en even-pacing strategi stämmer väl överens med matematiska modeller som 

föreslår att tävlingshastigheten är föreskriven den maximala kraft utövaren kan bruka 

under en längre period tillsammans med yttre faktorer, krafter som påverkar (Abbiss & 

Laursen, 2008). Yttre faktorer såsom klimat, vind, bantopografi, höjd och terräng kan 

påverka utövarens ansträngning, hastighet positivt eller negativt och därmed också valet 

av pacing. Att använda en even pacing strategi förstärks också av samband som visar på 

att upprätthållandet av en konsekvent intensitet är bäst under uthållighetsidrott >2 min 

(Wilberg & Pratt, 1988, Thompson, 2015). 

 

 
Figur 1. Illustration av begreppet pacing utifrån faktorerna intensitet (%HRmax) och distans (km). Figuren 
visar 4 olika sätt att som utövare förhålla sig till och tillämpa pacing i samband med cykeldelen i Ironman 
triathlon. 
 
 

Utifrån intensitet och pulsvariation kan man beskriva pacing utifrån fyra olika 

pacingstrategier (se figur 1). Sämre pacing kan förklaras med att deltagaren tillämpat en 

allt för hög intensitet i början av cyklingen som gör att denne blir trött och tvingas sänka 

sin intensitet drastiskt vilket medför ett sämre resultat (1). Sämre pacing kan också 

innebära att deltagaren valt en alltför låg intensitet vilket i sin tur ger en sämre prestation 

(4). Deltagaren kan också välja en pacing med stor variation som ändå ger en relativt bra 

cykeltid (3) men det kan inte sägas vara ett bra sätt att paca. Det ”bästa” sättet att paca är 

där utövaren använder sig av en jämn pacing med hög intensitet och liten variation och 

som ger en snabb cykeltid (2).  
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Begreppet even-pacing beskrivs som om att utövaren försöker och strävar efter att 

undvika onödiga accelerationer eller fartminskningar under loppet för att på så sätt 

minska sina variationer i kinetisk energi, rörelseenergi och därmed kunna utnyttja sitt 

muskelenergiförråd bättre (Foster et al, 1994). 

 

2.2 Faktorer: Puls 

För att utföra det arbete som krävs vid genomförandet av Ironman behöver kroppen 

energi så att den kan upprätthålla en önskad hastighet eller arbetsintensitet kopplat till 

vald pacing. Detta gör kroppen genom att bilda ATP (adenosintrifosfat) med hjälp av 

syre. När ATP bryts ner till ADP frigörs energi som används till att skapa 

muskelkontraktioner som skapar rörelse. Kroppens förmåga att bilda ATP begränsas av 

mängden syre som kan tillföras och därför blir maximal syreupptagningsförmåga 

VO2max viktig då den påverkar utövarens förmåga att bilda energi i musklerna (Bassett 

& Howley, 2000). 

 

Åstrand & Rodahl (1970) visar på sambandet mellan VO2max och duration och hur det 

påverkas av träningsstatus (vältränad – otränad) och utövarens kapacitet vid långvarigt 

arbete. De som betraktades som vältränad kunde i de gjorda studierna arbeta på en högre 

% av HRmax. Mätningar av syreupptagningsförmåga, VO2 och hjärtfrekvens (puls) i 

samband med Ironmancykling har gjort av Laursen & Rhodes (2001) där resultatet visade 

att utövarna utifrån egenvald pacingstategi låg nära sitt aeroba tröskelvärde och att det är 

en faktor som är viktig för prestationen i cykelmomentet. Aerobt tröskelvärde eller 

mjölksyratröskeln är den punkt precis innan mjölksyra produceras i högre grad än vad 

den transporteras bort vid fysiskt arbete av hög intensitet (Laursen & Rhodes, 2001). Att 

ha de fysiska förutsättningarna gällande VO2max och ett högt aerobt tröskelvärde i 

samband med cykling är viktiga faktorer för att nå en bra prestation. Att som triathlet ha 

ett högt aerobt tröskelvärde innebär att man kan och orkar ligga på en hög relativ 

arbetsbelastning, % av HRmax. Man talar då om nyttjandegrad, det vill säga hur nära sitt 

max man kan arbeta fysiskt under en längre tid (Wilmore, Costill & Kenney, 2008).  

 

Att studera hjärtfrekvens i samband med uthållighetsidrott är mycket användbart då 

pulsen är linjär mot syreförbrukningen mellan vilopulsen och maxpulsen. En högre vald 

intensitet kräver större mängd syre till musklerna och är därmed beroende av utövarens 

syreupptagningsförmåga, VO2. Vid fysisk ansträngning måste hjärta/lungor leverera mer 
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syre till musklerna genom att öka antalet hjärtslag och därmed pumpa ut mer blod (Bassett 

& Howley, 1999). Utifrån begreppet pacing som handlar om att disponera energi och 

kraft, under ett helt Ironman blir detta viktigt. Arbetspulsen utövaren adopterar är ett mått 

på individens ansträngning eller pacing och kan bli en avgörande faktor för hur väl man 

lyckas. Forskning har visat att den egenvalda arbetsintensitet man tillämpar under ett 

utltrauthållighetslopp (>4h) tenderar till att avta. Exempelvis har man sett att 

hjärtfrekvensen, pulsen minskar i genomsnitt med 1-2% per timme under cykeldelen 

(180km) såväl hos proffsutövare som hos motionärer Samma mönster har också setts 

gällande kraftutveckling (power), effekt (W) och utövarens hastighet under cykeldelen i 

Ironmantriathlon som också minskat i förhållande till tiden (Abiss et al, 2006). 

 

Johnsson et al (2013) visar på att de utövare som haft en mindre differens, mindre 

förändring i puls (HR) i samband med uppförs- och nedförsbackar (eg topografin) under 

cykeldelen var mer framgångsrika i förhållande till sluttid. Detta stödjs av Palmer et al 

(1994) som i sina studier kring even pacing och hjärtfrekvens kunde se att utövare 

bibehöll sin puls, HR inom 5 slag/min med ett medelvärde på 178 slag/min över 80km 

cykling. Padilla et al (2000) observerade pulsvärden på 18 proffscyklister och kom fram 

till att hjärtfrekvensen, pulsen höll sig jämn (5% variation) under längre cykeldistanser 

(> 40km) och där deras medelpulsvärde var mellan 80 och 85% HRmax.  

 

Arbetsintensiteten är lägre inom Ironman än i samband med t ex Olympisk distans som 

innefattar 1500m simning, 40km cykling och 10 km löpning och forskning visar att 

vältränade triathleter har en hjärtfrekvens på 80-83% av HRmax under ett Ironmanlopp 

(Abiss et al, 2006, Laursen et al, 2002). Studier gjorda på pacing betonar vikten av att 

som utövare av Ironman kunna hitta sin intensitet och pulszon där man klarar av att jobba 

utifrån tänkt ansträngningsnivå sett till HRmax för att på så sätt optimera möjligheten till 

att prestera (Abiss et al, 2006, Laursen & Rhodes, 2001). 

 

2.3 Faktorer: Drafting 

Forskning som tidigare studerat pacing och pacingstategi har haft fokus på de kortare 

distanserna inom triathlon (sprintdistans, Olympisk distans och halvIronman) där drafting 

under cykelmomentet är tillåtet (Wu et al, 2015, Foster et al, 1993, Millet & Vleck, 2000). 

Drafting innebär att man strategiskt cyklar bakom en eller flera andra cyklister för att på 

så sätt nyttja området bakom där lufttrycket är reducerat och som skapats av cyklisterna 
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framför i.e. slipstream. En cyklist som draftar eller ”ligger på rulle” använder mindre 

energi för att upprätthålla samma hastighet som de som cyklar framför (Abbiss & 

Laursen, 2006). Att drafta är energisparande och därmed en viktig del i planeringen av 

strategi hos utövare för att lyckas optimalt sett till tid och planering inom 

uthållighetsidrotter som cykling, skidåkning och triathlon. På Ironmandistans är det inte 

tillåtet att drafta en annan cyklist utan här används draftingzoner för att deltagarna inte 

ska kunna erhålla de fördelar som drafting ger. Draftingzonen i Ironman är 12m mätt från 

framkanten av framhjulet på den främre cyklisten till bakkanten av bakhjulet på den cykel 

som ligger bakom (sex cykellängder av fritt utrymme mellan cyklar) (Ironman.com, 

2016). Om man bryter mot detta straffas man med ett tidsstopp på 5 minuter. Detta medför 

att utövaren behåller en mer konstant kraftutveckling än vid genomförandet av 

exempelvis Olympisk distans (Abiss & Laursen, 2006). En mer konstant kraftutveckling 

påverkar utövarens hastighet, puls och strategi till att bli mer jämn (Thompson, 2015). 

Denna skillnad i drafting och non-drafting kommer tydligt att påverka utövarens pacing 

då drafting inte får tillämpas måste utövaren adoptera ett mer stabilt utvecklande av kraft 

(Power Output) under cykelmomentet, speciellt om topografin och bansträckningen är 

flack vilket i sin tur kräver att utövaren har tillit till egenkontroll eg pacing (Wu et al, 

2014). 

 

Att studera pulsens påverkan i förhållande till pacing och prestation under 

triathlondistanser där drafting är tillåtet blir svårt då utövarna kan utnyttja drafting och 

därmed dra stor nytta och fördel av det kopplat till puls, intensitet, energiförbrukning och 

hastighet (Hausswirth et al, 2001). Det är därför intressant att istället studera 

pacingstrategi utifrån puls inom non-drafting triathlon då många icke elittriathleter 

investerar mycket tid och pengar på att genomföra ett Ironmanlopp men det saknas studier 

på hur man som motionär bäst lägger upp sitt cykellopp. Ett problem med befintliga 

studier är att de i normalfallet har genomförts på relativt små grupper och företrädesvis 

på personer som tävlar på elitnivå inom triathlon. Att studera en annan kategori utövare 

blir intressant då tidigare studier gjorts på professionella triathleter.  Det finns således en 

lucka i forskningen kring pacing och Ironmantriathlon då få studier har gjorts på just 

cykelmomentet (Abbiss et al, 2006) (Wu et al, 2014).  
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3. Syfte  
Studiens syfte var att studera pacing i cykelmomentet under en Ironman triathlon. Ett 

annat syfte vara att studera hur deltagarna väljer pacingstategi utifrån arbetspuls och 

maxpuls under cykeldelen samt att studera om de valda pacingstrategierna korrelerar med 

resultaten. 

 

 

4. Material och metod 
4.1 Urval 

Studien bestod av 22 deltagare, 17 män och 5 kvinnor med en medelålder på 37 ±8,5 år 

och med blandad erfarenhet av Ironman triathlon. Urvalet har baserades på hur många av 

de rekryterade deltagarna som bar pulsmätare under loppet och som sedan delgav sin 

pulsdata till studien. Deltagarnas puls mättes under hela loppet för att kunna kvantifiera 

den relativa belastningen under ett helt Ironman samt för att kunna undersöka olika 

strategier vid simning, cykling och löpning och hur pulsen uppträder under de olika 

disciplinerna. Utifrån insamlad pulsdata valdes cykeldelen ut för att studeras mer specifikt 

utifrån pulsbelastning/ansträngning, variation och/eller jämnhet kopplat till 

pacingstrategi och begreppet jämn pacing.  

 

4.2 Procedur 

Studiedesignen som använts är en prospektiv design med kvantitativ ansats. Den 

insamlade pulsdatan har undersökts och analyserats för att utvärdera hur variationen i puls 

och % av maxpuls har ett samband med sluttid. Studiedatan bestod av fysiska 

aktivitetsmätningar i form av hjärtfrekvensregistrering som samlades in från deltagarna i 

samband med Ironman Kalmar 2016. Studiedatan består vidare av 

hjärtfrekvensmätningar som gjort i samband med de tester som föregick genomförandet 

av loppet och utifrån uppmätta maxpulsvärden (HRmax) beräknades deltagarnas 

intensitetsnivåer (% av HRmax).  

 

Under loppet var deltagarna utrustade med pulsmätare för att kunna mäta och registrera 

deras pulsvärde och utifrån det beräkna deras intensitet, % av HRmax, samt deras 

pulsvariation i % av HRmax under cykeldelen. Deltagarna i studien anmälde att de skulle 

använda pulsmätare under loppet och efter genomfört lopp skickade deltagarnas in sin 
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pulsdata för sammanställning och analys.  

  

4.3 Tester 

I studien genomfördes ett standardiserat test för att undersöka deltagarnas maxpulsvärde, 

HRmax (Léger & Mercier, 1988). Testet som deltagarna fick utföra var ett Beep-test, 20 m 

Shuttlerun test. Testets validitet stärks av Mayorga et al (2015) som visar på ett måttligt 

till högt korrelationsvärde i det linjära sambandet för skattning av maxpuls, HRmax. 

Deltagarna utrustades med pulsmätare som registrerade och fastställde varje deltagares 

maxpulsvärde. Beeptestet är ett progressivt test som bygger på att försökspersonerna 

springer en 20m lång sträcka och där tiden succesivt minskar. Testet avbröts när 

försökspersonen inte längre hann avverka de 20 meterna inom angiven tid.  

 

Deltagarnas vilopuls mättes och registrerades i samband med provtagning för 

Elektrokardiografi, EKG på Kalmar sjukhus. Genom att testerna genomfördes innan 

Ironmanloppets så kunde deltagarnas arbetspuls under Ironman i förhållande till HRmax 

registreras och sammanställas. 

 

4.4 Statistiska analyser 

Bearbetningen av den insamlade datan gjordes först i dataprogrammet Exel. Pulsdatan 

avidentifierades till anonyma ID-nummer och sammanställdes i tabellform som beskriver 

de olika variablerna som räknats fram. De variabler som räknats fram och förts in i 

tabellerna är deltagarnas % av HRmax, pulsvariansen, pulsmedelvärde, standardavvikelsen 

samt variationskoefficienten. Värdena presenteras i tabell 1 för att förtydliga 

studievariablerna.  

 

De resultat som beräknas fram analyserades sedan vidare med statistikprogrammet SPSS 

och utgångspunkten i den statistiska analysen var att studera variationen i puls samt se 

om storleken på pulsvariationen samvarierar med resultatet i form av cykeltid. Då 

pulsdatan förväntades vara normalfördelad genomfördes en första analys genom att titta 

på variansen och standardavvikelsen av deltagarnas puls, % av HRmax under loppet. 

Vidare genomfördes en regressionsanalys mellan pulsvariation och resultat i loppet för 

att studera hur pacingstrategin sett utifrån variabeln puls (HR) påverkar sluttiden i 

cykelmomentet under ett Ironmanlopp. Första steget i att besvara syftet var att kartlägga 

deltagarnas intensitet under cykelmomentet. Intensiteten beräknades genom att ta kvoten 
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mellan medelpulsen under cykelmomentet och maxpulsen från maxpulstestet och 

uttrycks i % av HRmax. Variationen i % av HRmax under cykeldelen beräknades genom att 

sammanställa medelpulsvärden för varje 10km i förhållande till det medelvärde som 

deltagaren totalt haft under cykeldelen då variation beräknas som medelvärdet av de 

insamlade  medelvärdena och där standardavvikelsen är lika med kvadraten ur 

variansvärdet. Datan förväntades vara normalfördelad. Med Pearsons test korrelerades 

variationsstorkleken i % av HRmax mot prestation i form av tid på cykelmomentet 

(Ejlertsson, 2012). Pearsons test användes också för att undersöka sambandet, 

korrelationen mellan intensitet, % av HRmax och cykeltid för deltagarna.   

 

4.5 Etiska överväganden 

Försökspersonerna i studien bedömdes medicinskt friska då de fyllt i ett frågeformulär 

med exkluderande frågor kring sin medicinska status. På så sätt uteslöts de som ur 

medicinsk synpunkt inte var lämpliga att genomföra ett Ironman och medverka i studien. 

Deltagarna informerades om studien via ett informationsbrev samt skrev under ett 

samtyckesformulär. Studien har godkänts av Regionala Etiksprövningsnämden i 

Linköping. 

 

 

5. Resultat 
5.1 Deltagarnas cykeltid, puls, intensitet och variation  

Deltagarnas medelcykeltid var 05:38 ±0:30h och visar att deltagarnas tider på 

cykelmomentet varierade relativt mycket där den snabbaste deltagaren var ca 30% 

snabbare än den långsammaste (se tabell 1). Medelpulsen för studiegruppen som helhet 

var 140 ±9,2 slag/min. Den deltagare med lägst medelpuls (arbetspuls) under cykeldelen 

hade 25% lägre medelpuls än den med högst medelpuls (se tabell 1) Medelintensiteten 

för gruppen var 76,6 ± 5,1 % av HRmax. Deltagarnas individuella variation i pulsvärde 

under cykeldelen visar skillnader från 1,5 till 12,9 i % av HRmax STD = 1,2 - 3,6 för 

deltagarna och en medelvariation mellan individerna i gruppen på 4,4 ± 2,9 % av HRmax 

(se tabell 1).  

 

Den intensitet, % HRmax som deltagarna som grupp legat inom under cykeldelen sträcker 

sig mellan 74 - 78% av deltagarnas HRmax och visar på en liten variation i pulsnivå under 

de 181 km som deltagarna cyklade (se figur 2), STD = 2,0 och CV = 3%. 
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Tabell 1: Visar deltagarnas a) cykeltider b) relativa intensitet i % av HRmax c) variation i %HRmax 

åskådliggörs tillsammans standardavvikelse (STD) och variationskoefficienten (CV). Längst ner i tabellen 
visas medelvärden för studiegruppen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Cykeltid (h) Medelpuls 
Slag/min 

Intensitet % av 
HRmax 

Variation % 
av HRmax 

STD CV 

1 04:46 139 73,0 7,4 2,7 4% 

2 04:55 150 85,5 1,5 1,2 1% 

3 05:00 119 70,1 5,0 2,2 3% 

4 05:13 154 73,6 4,1 2,0 3% 

5 05:13 138 83,3 2,1 1,5 2% 

6 05:18 141 82,3 2,1 1,5 2% 

7 05:19 143 73,2 3,7 1,9 3% 

8 05:26 139 77,8 2,3 1,5 2% 

9 05:27 135 77,0 3,5 1,9 2% 

10 05:32 139 82,8 12,9 3,6 4% 

11 05:39 138 74,5 1,5 1,2 2% 

12 05:41 146 80,3 4,3 2,1 3% 

13 05:43 131 79,6 3,9 2,0 3% 

14 05:43 150 81,9 2,7 1,6 2% 

15 05:48 149 79,3 3,2 1,8 2% 

16 05:52 145 73,6 2,9 1,7 2% 

17 05:53 127 73,2 3,3 1,9 3% 

18 05:54 136 75,6 9,4 3,1 4% 

19 06:11 130 71,3 2,2 1,5 2% 

20 06:12 138 78,3 3,3 1,8 2% 

21 06:33 141 74,9 5,8 2,4 3% 

22 06:46 160 63,4 9,1 3,0 5% 

Medel 05:38 140 76,6 4,4 2,0 3% 

STD 0:30 9,2 5,1 2,9   
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Figur 2. Figuren visar på det sammanlagda medelvärdet (medel och SD) av deltagarnas intensitet 
% av HRmax från 0 – 181 km under cykeldelen. (n=22). Pulskurvans värden visar på små variationer 
(-4 - 0% av HRmax).  
 

 

5.2 Samband mellan intensitet och cykeltid 

Ett studiesyfte var att undersöka om det fanns något samband mellan deltagarnas 

intensitet (egenvalda arbetsbelastning) och sluttid på cykeldelen. Den regressionsanalys 

som genomförts visar ett svagt negativt samband (r = -0,4), vilket innebär att en högre 

intensitet ger en snabbare cykeltid. Men sambandet var inte signifikant (p=0,066).  

 

Det 95%-iga konfidensintervallet där intensiteten beskriver hur nära i % deltagarens eget 

HRmax de legat på under cykeldelen visar en spridning i pulsnivå hos deltagarna på 63,4% 

– 85,5% av HRmax (se figur 3). Skillnaden i intensitet mellan den deltagare med snabbast 

cykeltid och den med långsammast cykeltid är 9,6 %. Den relativa intensiteten låg på 77,8 

±7,7% av HRmax. Variansvärdet i % av HRmax visar utifrån medelvärdet en liten spridning 

i individernas arbetsbelastning sett till puls och att det är större variationer mellan 

individer än individuella variationer under cykeldelen. 
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Figur 3. Sambandet mellan deltagarnas intensitet och  sluttid och (r = -0.40, p = 0.066) Det skuggade området 

indikerar 95 % konfidensintervall för regressionslinjen. Figuren visar ett negativt samband (r=-0,4) mellan 

intensitet och cykeltid. 
 

5.3 Samband mellan pulsvariation och cykeltid 

Resultatet visar att det beräknade sambandet mellan jämn arbetsbelastning och sluttid inte 

är signifikant, p=0,397 (se figur 4). Deltagarnas pulsvariation ligger mellan 1,5 – 12,9 

±2,9% av HRmax. Sexton deltagare har haft en pulsvariation mellan 1,5 % – 4,9%, fem 

deltagare har haft en pulsvariation på mellan 5 - 10% och en deltagare i studien har haft 

en pulsvariation på 12,9%.  
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Figur 4. Sambandet mellan sluttid på cykel och variationen i relativ hjärtfrekvens (r = 0.19, p = 0.397). Det 
skuggade området indikerar 95 % konfidensintervall för regressionslinjen.  
 

 

6. Diskussion 
Syftet med studien var att studera pacing under cykelmomentet i Ironman triathlon. Att 

undersöka deltagarnas pacing utifrån puls, %HRmax och att studera hur stor eller liten 

deras variationer i puls varit under loppet och hur detta har och kan påverka deltagarens 

sluttid under cykelmomentet. Huvudresultatet av studien var följande: (a) deltagarna 

hade olika val av intensitet, % av HRmax (63,4% – 85,5%); (b) deltagarnas intensitet 

visade inget samband med deltagarens prestation (p=0,066; (c) deltagarens variation i 

puls visade inget samband med deltagarnas prestation i form av cykeltid (p=0,397); (d) 

de flesta deltagarnas använde en jämn pacingstrategi under cykelmomentet utifrån 

pulsvariation (1,5 – 12,9 ±2,9%). Att hitta det optimala tempot, pace handlar för 

individen om att hitta den högsta nivån som det går att bibehålla. Det går att ”fega” och 

nyttja en låg intensitet och ha lite variation men det leder inte till en bra sluttid. Pacing 

handlar därför både om jämnhet och intensitet och att paca bra innebär då att hitta den 

högsta intensitetsnivå som man orkar ligga på och försöka undvika variationer utifrån 

vald intensitet (Wu et al, 2014, Abbiss et al, 2006, Thompson, 2014) vilket resultatet i 

studien tyder på att deltagarna gjort. Om deltagaren däremot valt den högsta intensitet 
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som denne orkat ligga på under cykeldelen går inte att dra några slutsatser kring då detta 

inte studerats. I studien har endast en kartläggning av deltagarnas individuella intensitet 

gjorts.  

 
Tidigare studier gjorda på elitutövare inom Ironman triathlon visar på användandet av 

pacing utifrån en hög intensitet, 83 ± 5% HRmax och ett pulsvärde på 146 ± 10. (Abbiss 

et al, 2006). Resultatet i denna studie visar på en likhet i värden för deltagarnas 

medelpuls, 140 ±9,2 slag/min. Wu et al (2014) menar att deltagarnas valda pulsnivå, 

pacing i hög grad påverkas av distansen och det kan vara en anledning till att resultatet i 

denna studie även setts i tidigare studier. Deltagarna tillämpar en intensitet utifrån den 

distans de ska cykla där man vid längre distans använder en lägre intensitet. Tidigare 

forskning av bl a Abbis & Laursen (2008) och Foster et al (1994) visar att inom 

Ironman triathlon blir egenstyrningen central för deltagaren för att kunna hushålla med 

krafter men ändå optimera prestationen och möjliggöra för en så bra sluttid som möjligt. 

Utövarens fördelningen av fart, arbete och energiförbrukning under ett 

ultrauthållighetslopp som Ironman är därför viktigt för en optimal prestation.  

 

6.1 Intensitet vs cykeltid i samband med Ironman triathlon 

Korrelationen mellan deltagarnas arbetsbelastning och sluttid på cykeldelen gav inte 

något signifikant samband, p=0,066. Resultaten i studien visar på negativt samband 

mellan sluttid och relativ ansträngning (r = -0.40), och det finns därmed inget 

signifikant samband för att de utövare som cyklat snabbt har haft en hög intensitet. Ett 

negativt samband betyder att ett högt värde i detta fall i form av intensitet korrelerar 

med ett lågt värde i form av cykeltid. Man kan snarare utskilja en trend mot att det 

skulle kunna bli signifikant vilket troligtvis stärkts om det varit fler deltagare i studien. I 

starka negativa samband ligger alla punkterna tätt samlade längs regressionslinjen som 

pekar snett neråt åt höger och innebär att höga värden på x-axeln hänger samman med 

låga värden på y-axeln. Detta kan förklaras med att för att cykla fort och på så sätt få en 

bra cykeltid krävs det att du som utövare klarar av att hålla en hög intensitet (Laursen et 

al, 2002). Något som inte kunnat visas i denna studie där man istället ser en större 

spridning kring regressionslinjen. Till skillnad från andra studier (Laursen& Rhodes, 

2001, Abbiss & Laursen, 2008) där man sett att utövaens förmåga att hålla en hög 

intensitet korrelerar med cykeltiden. Tittar man på individnivå så är det logiskt att det 

går fortare om man tar i mer, d v s har en högre intensitet. De utövare som inte har haft 

lika hög arbetsbelastning kan förklaras med det egna valet av pacingstrategi då det 
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handlar om att hushålla med sina krafter för att kunna genomföra samtliga tre moment 

inom Ironman (non drafting). Något som stärks av O´Toole et al (2009) som menar att 

en framgångsrik triathlet har förmågan att prestera varje delmoment inom Ironman på 

en optimal pace utan att dra på sig trötthet som kan hindra prestationen i nästa moment t 

ex cykling till löpning.  

 

Vidare resultat visar på hur deltagarna väljer pacingstategi utifrån arbetspuls och 

maxpuls under cykeldelen med utgångspunkt i syftet som var att studera om de valda 

pacingstrategierna korrelerar med cykeltiden. Något som kan ses som förklaring till 

resultatet är att deltagare valt att lägga sig på en lägre intensitet, kraftansträngning för 

att klara av att hålla en jämn fart. De har valt en mer defensiv strategi och utifrån den 

pulsdata som samlats in redovisats så visar deras pulsvärden på tillämpandet av en jämn 

pacing utifrån pulsvariation. Variationsvidden inom studiegruppen i val av intensitet 

kan sägas vara relativt stor, 63,- 85,5% av HRmax Ett resultat som visar att den 

intensitetszon deltagarna valt att arbeta inom är relativt stor.   Resultatet visar att det 

ligger nära signifikans men en faktor som kan spela in här är att variationen i gruppen 

varit för stor för att kunna visa på korrelation mellan sluttid och intensitet, % av HRmax.  

 

Resultatet visar en stor spridning (2h) i deltagarnas tid på cykeldelen. Att testdeltagarna 

som grupp är heterogen utifrån faktorer som kön, ålder, tidigare erfarenhet av Ironman, 

träningsbakgrund, fysiska förutsättningar och kroppssammansättning påverkar 

spridningen då dessa variabler är betydelsefulla för prestation inom Ironman triathlon 

(Knechtle et al, 2015) (Wu et al, 2014). För att verkligen kunna studera pacing så 

behöver man kanske utgå från en studiegrupp där deltagarna har mer liknande 

förutsättningar t ex gällande VO2max eller tidigare resultat för att på så sätt få en mer 

homogen undersökningsgrupp. I tidigare studier kring pacing och Ironman triathlon 

(non-drafting) som gjorts (Abbiss et al, 2006) (Wu et al, 2014) har man studerat 

professionella triathleter och med ett relativt litet utval av deltagare. Det skulle göra att 

man än tydligare kunde kartlägga olika pacingstrategier då utgångsvärdena och de inre 

faktorerna är mer likartade. I denna studie har studieobjektet varit motionärer (n=22) 

och där inga stratifierade urval gjorts för att stärka homogeniteten i studiegruppen 

(Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

Som tas upp i bakgrunden och utifrån tidigare studier är det viktigt att som utövare av 
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Ironman kunna hitta sitt intensitetsspann, pulszon där man orkar jobba utifrån en tänkt 

ansträngningsnivå sett till HRmax. Att paca för en optimal möjlighet till att göra en bra 

prestation (Laursen & Rhodes, 2001) Vissa deltagarna har haft en hög nyttjandegrad 

vilket gjort att de klarat av att ligga på en relativt hög intensitet. Detta kan förklara delar 

av resultatet gällande intensitet vs cykeltid. Då det antas att sluttiden beror på fler 

prestationsfaktorer än vald pacing som t ex deltagarnas VO2max, cykelteknik, material 

etc som det inte korrigerats för i studien (Laursen & Rhodes, 2001) så kan detta också 

vara faktorer som påverkar den svaga korrelationen i studieresultatet. Detta har inte visat 

sig i tidigare studier där man valt att korrigera för kända prestationsfaktorer (Foster et al, 

1993, Laursen & Rhodes, 2001) 

 

Genom att använda ekvationen i korrelationstestet mellan intensitet och cykeltid 

beräknades hur mycket snabbare man blir om man pacar utifrån en högre intensitet. 

Resultatet visar att om man kan öka sin medelintensitet, % av HRmax från 70% till 80% 

så cyklar man 18 min snabbare. Ökas intensiteten från 70% till 85% förbättras cykeltiden 

med 37 minuter (se figur 3). Om p-värdet varit signifikant kunde man utifrån studiens r-

värde få ett ungefärligt värde som förklarar hur mycket av variationen i resultatet som 

beror på vilken intensitet deltagarna valt. Genom att kvadrera studiens r-värde får man ut 

ett procentvärde på hur av variationen i cykeltid som kan förklaras med vald intensitet = 

-0,4 *-0,4 = 0,16 = 16%. Att den valda intensiteten kan förklara deltagarnas cykeltid med 

16 % är trots allt relativt mycket om kan jämföras med andra kända faktorers påverkan 

på prestationen som t ex maximal syreupptagningsförmåga, VO2max som till 36% 

(r=0,605) påverkar deltagarens cykeltid (Danielsson, opublicerad data). Resultatet kan 

därför också ses bero på att deltagarna håller en för liknande jämnhet i intensitet men 

varierar för mycket i andra prestationsfaktorer. 

 

6.2 Pulsvariation vs cykeltid i samband med Ironman triathlon. 

Resultatet av korrelationsanalysen mellan variation i intensitet och cykeltid gav inget 

signifikant samband och kan förklaras med att det är stor variation i studiedatan då urvalet 

varit allt för heterogent. I tidigare studier har studiegrupperna varit homogena ( Abiss & 

Laursen, 2006, Laursen & Rhodes, 2001) och att  kunna se fördelar med en jämn pace i 

denna studie blir svårt i förhållande till variationen i datan och antalet deltagare i studien, 

d v s för att hitta en liten effekt måste man ha en homogen grupp och/eller många 

deltagare. 
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Studien har inte kunnat finna några bevis för att de utövare som haft en jämn puls, % 

HRmax) cyklat fortare. Användandet av en jämn pacing för optimal prestation belyses av 

bl a Palmer et al (1994) och Padilla et al (2000) som menar att en hög jämn pacing är 

fördelaktigt utifrån aspekten att försöka minimera variationen och hantera sitt 

energiförråd. Risken med en för hög intensitet är att det leder till en ökad trötthet och en 

för låg intensitet vilket leder till för mycket sparad energi och en sämre prestation som 

följd. Pulsen har varierat i olika utsträckning för deltagarna vilket visas i att de har haft 

olika stora variationer utifrån beräknade värden av intensitet, % HRmax, STD och CV. 

Utifrån begreppet pacing och jämnpacing har de således i olika stor utsträckning lyckats 

med att hålla en jämn pulsnivå under cykeldelen. STD = 1,2 – 3,6 för deltagarna. 

Variationen i % av HRmax har därmed varit litet utifrån medelvärdet och visar på en 

relativt liten spridning i individernas intensitet utifrån puls, jämnhet och val av 

pacingstrategi. Något man också kunnat se i Ironmanstudier gjorda av Palmer et al (1994) 

och Padilla et al (2000) där variationen i puls varit liten kopplat till fördelar med jämn 

pacing. Det man kan se i denna studie och som går emot tidigare studier är att deltagaren 

med snabbast cykeltid i studien har haft en pulsvariation på 7,4% av HRmax jämfört med 

4,4% för studiegruppen  och det resultatet motsäger istället vikten av en jämn pace kopplat 

till puls och pulsvariation. 

 

Pulsvariationen under cykeldelen varierade -4 - 0% och visar att utövarna som grupp 

försökt hålla en jämn pacing utifrån arbetsbelastning och på så sätt undvikit stora upp- 

och eller nedgångar i puls under loppet. Medelvariationen i % HRmax 4,4 ±2,9 tyder på 

en medvetenhet om ansträngningsgrad och disponering av kraft hos deltagarna kopplat 

till den egna prestationen i Ironman triathlon. I samband med ultrauthållighetstävlingar 

likt Ironman (>4h) är pacing först och främst kopplat till utövarens förmåga att undvika 

trötthet (Abbiss & Laursen, 2008) och de deltagare som i denna studie visat upp en lägre 

intensitet under cykeldelen kan ha haft en pacingstrategi där de valt ett defensivt upplägg 

för att hushålla med kraft och energiförråd då det efter cykelmomentet återstår 4,2 mils 

löpning.  

 

Denna studie hjälper till att beskriva och tolka de resultat som uppkommer då man med 

hjälp av puls och pulsmätning kan förstå deltagarnas arbetsnivåer, ansträngningsgrader 

och se hur de förhåller sig till att utföra ett jämt pacat lopp utifrån intensitet och 
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ansträngning och kopplat till tidigare forskning inom området som lyfter fram jämn 

pacing som det bästa sättet att paca inom Ironman triathlon (Palmer et al, 1994) (Padilla 

et al, 2000). Om man tittar på hur deltagarna har valt att lägga upp loppet sett utifrån ett 

pacingperspektiv på cykelmomentet visar resultatet på att deltagarna adopterat en jämn 

pacingstrategi i samband med cykeldelen utifrån % av HRmax. Den beräknade 

variationskoefficienten för studiegruppen ligger mellan 1,4 – 4,7 % och beskriver hur 

mycket deltagarnas medelpulsvärde varierat i %. Palmer et al (1994) har i studier om 

pacing haft utövare som utifrån puls och pacing haft en jämnhet under cykelmomentet 

(80km) på 178 ±5 slag/min. Även Padilla et al (2000) observerade i sin studie 18 

elitcyklister och såg att de förblev anmärkningsvärt konstanta i sina pulsvärden (variation 

5%) vid olika distanser och med en relativ intensitet, % av HRmax på mellan 80 - 85%. 

Att jämföra med 76,6 ±5,1% i denna studie.  En fortsatt jämförelse med tidigare studier 

(Palmer et al, 1994) visas att i denna studie har deltagarna som grupp haft en betydligt 

lägre medelpuls 140 ±9,2 slag/min och valt en lägre intensitet under cykeldelen i 

förhållande till HRmax. Man kan utifrån denna jämförelse se skillnader i resultat och 

värden mellan studier gjorda på elit och den grupp som studerats här, nämligen 

motionärer. 

 

Då Ironman triathlon är ett non-drafting lopp bidrar det till att deltagarna ligger på ett 

relativt jämt medelpulsvärde. Yttre faktorer såsom andra deltagare, möjlighet till drafting, 

att ligga på rulle finns inte och deltagaren tvingas då förhålla sig till sin egen 

pacingstrategi (Abbiss et al, 2005, Hausswirth et al, 1999). Under non-drafting lopp som 

Ironman påverkar reglerna kring drafting deltagarna under cykelmomentet och blir mer 

likt ett individuellt time-trial lopp vilket avspeglas av jämnhet i intensiteten som utövare 

visar upp (Abiss et al, 2006, de Koninng et al, 1999, Thompson, 2003). Detta visas också 

i denna studie. 

 

En styrka med studien är att den undersöker pulsvariationen vs cykeltid kopplat till non-

drafting. I studier gjorda på triathlon där drafting under cykeldelen är tillåtet minskas 

effekten av en vald pacingstrategi utifrån att upprätthålla en jämn pulsnivå då utövaren 

istället drar nytta av drafting då drafting fungerar energisparande vilket Abbiss & Laursen 

(2006) har visat. Det blir därmed är en viktig del i planeringen av strategi hos utövare för 

att lyckas optimalt sett till tid inom Ironman. Men detta gör det också svårare att se resultat 

av pulsens påverkan i förhållande till cykeltid. Att lyfta fram resultaten utifrån puls och 



  
 

20 

pacingstrategi är intressant då studien genomförts på motionärer då det är fler motionärer 

än elit som utövar IronMan. På så sätt kan denna studie hjälpa fler att förstå och pacing 

utifrån ett motionärsperspektiv då det finns skillnader mellan elit och motionärer i valet 

av intensitet. Det gör det också svårt att finna rekommendationer kring pacing då det 

tidigare inte funnits studier på motionärer. 

 

6.3 Metoddiskussion 

I studien ingick från början 30 individer (power beräknad till n=30) men på grund av 

problem med format på datan som registrerats i samband med loppet fick fem deltagares 

pulsdata räknas bort som internt bortfall då denna data inte kunde användas för vidare 

statistiska analyser. Tre av de i studien anmälda deltagarnas pulsdata har inte registrerats 

under loppet vilket leder till ett internt bortfall av tänkt forskningsdata. Det totala 

bortfallet var 8 deltagare vilket innebar att 73% av de från början anmälda deltagarna 

deltog i studien. 

 

Styrkan i den valda metoden ligger i att det gick relativt enkelt att genomföra de olika 

tester och mätningar som studien använder sig utav. Att använda sig av pulsklockor som 

deltagarna sedan tidigare använder och är bekanta med ökar genomförbarheten och 

minskar de ekonomiska kostnaderna. Metoden kräver ingen större uppoffring av 

deltagaren vilket underlättar till att få deltagare att vilja medverka i studien.  

 

En svaghet i den för studien valda metoden kan vara att det Beep-test (20m shuttlerun 

test) som genomfördes med deltagarna inte är det bästa maxpulstestet för 

Ironmanutövare då en individs maxpuls är specifik för olika typer av konditionsträning 

(Åstrand & Saltin, 1961). Att använda ett löptest för att undersöka cykling blir då inte 

optimalt. Här hade man istället kunnat använda ett maxpulstest på cykel för beräkning 

av HRmax. Troligt är att deltagarnas maxpuls underskattades utifrån specifik maxpuls 

kopplat till cykling. Värdena användes sedan som utgångsvärde för att beräkna 

deltagarnas intensitet, % av HRmax som då i sin tur kan vara missvisande. Man kan då 

diskutera om deltagarna i studien kanske är mer lika elittriathleter och resultat från 

tidigare studier än vi fått fram d v s de har haft en högre intensitet än studieresultatet 

visar. 

  

Resultatet visar en stor spridning sett till cykeltid och prestation utifrån cykeltid vilket 
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indikerar att gruppen som helhet varit heterogen. Utifrån vald metod för studien skulle 

man kunnat göra ett mer riktad urval för att få undersökningsgruppen mer homogen 

kopplat till prestation, t ex liknande VO2max-värden. Att även korrigera för andra kända 

prestationsfaktorer såsom ålder, kön, tidigare erfarenhet hade gjort det lättare att se 

effekten av pacing som en faktor som påverkar prestationen. Det urval som använts i 

studien har utgått från de som frivilligt anmält sig till Ironmanstudien och utifrån den 

aspekten använts datan. För att öka smidigheten vid datainsamlingen och 

inrapporteringen av data kunde deltagarna ha utrustats med samma sorts pulsklockor där 

samma dataformat i den information som sedan samlats in och sorterats ut använts. Det 

hade ökat den insamlade datans tillförlitlighet (Hassmen & Hassmen, 2008) då valet av 

mätinstrument är viktigt för att säkerställa att god reliabilitet och validitet i mätningarna. 

Vid datainsamlingen fick man nu olika sorters pulsformat och uppdateringar som sedan 

fick beräknas om för att bli likvärdiga.  

 

Gentemot tidigare studier (Abiss & Laursen, 2006, Laursen & Rhodes, 2001, Padilla et 

al, 2000, Wu et al, 2014) som gjorts på små homogena grupper och företrädesvis 

elittriathleter undersöker denna studie istället en större heterogenare grupp där resultatet 

skulle kunnat visa på en bredare nytta om det visat sig ha likheter oberoende av individen 

och av andra faktorer som t ex Knechtle et al, (2015) nämner. I denna studie har dock 

inga sådana resultat påvisats och det blir istället en svaghet i studien.  

 

Man kunde i studien använt ett mer riktat urval, klusterurval vilket högst troligt fått 

studiens data och resultat att bli mer korrelerade och visat på tydligare samband då man 

kunnat undvika olika sorters brus, faktorer som istället hade ökat studiens homogenitet. 

Utifrån tidigare forskning (Knechte et al, 2015) som visar att faktorer som ålder, kön, 

tidigare erfarenhet av Ironman och VO2max etc påverkar deltagarens prestation så hade 

man kunnat göra ett urval där man studerat en mer homogen grupp utifrån dessa 

påverkansfaktorer. Analysen av det resultat och den metod som använts här visar att 

urvalet varit en svaghet i studien. 

 

Framtida studier i området bör fokusera på att skapa tydliga grupper i urvalet och 

underkategorier (sub-grupper) för att stärka homogeniteten och på så sätt kunna användas 

för att svara på frågor gällande puls och pulsmätning kopplat till pacing och Ironman 

triathlon. För att öka allmännyttan bör fler studier kring Ironman göras på motionärer då 
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fler utövare ska kunna använda och tillämpa forskning i sitt utövande och tävlande. 

Intressant vore att också studera hur deltagarnas pacing under cykeldelen påverkar deras 

löptider. 

 

 

7. Slutsats 
Resultatet visar att deltagarna låg på 77,8 ±7,7% av HRmax i intensitet under 

cykelmomentet och hade en pulsvariation mellan 1,5 – 12,9 ±2,9% av HRmax. Pacing 

utifrån intensitet visade sig inte ha någon signifikant effekt för cykeltiden och deltagare 

som haft en mindre differens i puls under cykelmomentet har inte varit mer framgångsrika 

i förhållande till sluttid på cykelmomentet under Ironman triathlon. Effekten av jämn 

pacing har i denna studie inte kunnat bestämmas utan ytterligare studier krävs.  

 

Studien har bidragit till att identifiera fler faktorer att tänka på vid framtida studier och 

har visat att den faktiska intensiteten troligen är viktigare än variationen i intensitet. 

 

 
 



  
 

I 
 

Referenser 
Abbiss, C.R. & Laursen, P. (2006) Dynamic pacing stategies during the cycle phase of 

an Ironman triathlon. Med Sci Sports Exerc; 38: 726-734. 

  

Abbiss, C.R. & Laursen, P. (2008) Describing and understanding pacing strategies 

during athletic competion. Sports Med; 38: 239-252. 

 

Basset, Jr, D.R & Howley, E.T. (1999) Limiting factors for maximum oxygen uptake 

and determinants of endurance performence. Med Sci Sports Exerc; 32: 70-84. 

 

Bentley, D.J., Cox, G.R., Green, D. & Laursen, P.B. (2008) Maximising performace in 

triathlon: applied physiological and nutritional aspects of elite and non-elit competitors. 

J Sci Med Sport; 11: 407-416.  

 

Corbett, J., Barwood, M.J & Parkhouse, K. (2009) Effects of task familiarization on 

distribution of energy during a 2000m cycling time trial. Bri. J Sports Med 43: 770-774. 

 

de Konning, J.J., Bobbert, M.F. & Foster, C. (1999). Determination of optimal pacing 

strategy in track cycling with an energy flow model. J Sci Med Sport; 2: 266-277. 

 

Ejlertsson, G. (2012) Statistik för hälsovetenskaperna. Studentlitteratur: Lund. 

 

Esteve-Lanao, J., Lucia. A., de Koning, J.j.. & Foster, C. (2008). How do humans control 

physiological strain during strenuous endurance exercise? PLOS ONE; 3: 1-6.  

 

Foster, C., Snyder, A.C., Thompson, N.N., Green, M.A., Foley, M. & Schrager, M. 

(1993). Effect of pacing strategy on cycle time trial performance. Med  Sci Sports Exerc; 

25: 383-388. 

 

Forster, C., Schrager, M. & Snyder A. (1994) Pacing strategy and Athletic Performance. 

Sports Med; 17: 77-85. 

 

Foster, C, de Koning, J.J.., Hettinga, F. et al (2004). Effect of competitive disance on 

energy expenditure during simulatet competition. Int. J Sports Med; 25: 198-204. 



  
 

II 

 

Hassmén, N. & Hassmén, P. (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. Sisu 

Idrottsböcker. Litauen: Logotipas. 

 

Hausswirth, C.,  Lehenaff, D., Dreano, P. & Savonen, K. (1999) Effects of cycling alone 

in a sheltered positionon subsequent running performance during a triathlon. Med Sci 

Sports Exerc; 31: 599-604. 

 

Hausswirth, C., Vallier, JM., Lehenaff, D, et al (2001) Effect of two drafting modalities 

in cycling on running performance. Med Sci Sports Exerc; 33: 485-492. 

 

Johnsson, E., Pryor, L., Casa, Douglas, et al (2013) Bike and run pacing on downhill 

segments predict Ironman triathlon relative succes. J Sci Med Sport; 18: 82-87. 

 

Knechtle, B., Knechtle, R., Stiefel, M, et al (2015) Variables thet infuence ironman 

triathlon performance – what changed in the last 35 years? J Sports Med: 6, 277–290. 

 

Laursen. P.B. & Rhodes. C.E., (2001). Factors Affecting Performace in an 

Ultraendurance Triathlon. Sports Med; 31: 195-209 

 

Laursen. P.B. & Rhodes. C.E., (2002). Relationship of exercise test variables to cycling 

performance in an Irionman triathlon. Eur J of Appl Physiol; 87: 433-440. 

 

Legér, L.A. & Mercier, D. (1988). The multistage 20 metre shuttle run test for aerobic 

fitness. J Sport Sci; 6: 93-101. 

 

Mayorga, V.D., Aguilar-Soto, P. & Viciana, J. (2015). 2 Criterion-Related Validity of 

the 20-M Shuttle Run Test for Estimating Cardiorespiratory Fitness: A Meta-Analysis. J 

Sports Sci Med; 11: 536-547. 

 

Millet, G.P & Vleck, V.E. (2000). Physiological and biomechanical adaptations to the 

cycle to run transition in Olympic triathlon: review and practical recommendations for 

training. Bri. J Sports Med; 34: 384-390. 

 



  
 

III 

O´Toole, M.L., Douglas, P, Hiller, W. (1989). Lactate, oxygen uptake and cycling 

performance in triathletes. Int J Sports Med; 10, 413-418. 

 

Padilla, S., Mujika, I., Orbananos, J. & Angulo, F. (2000). Exercise intensity during 

competition time trials in professional road cycling. Med Sci Sports Exerc; 32: 850-856.  

 

Palmer, G.S., Hawley, J.A., Dennis, S.C et al. (1994). Heart rate responses during a 4 d 

cycle race. Med Sci Sport Exerc; 26: 1278-1283. 

 

Svenska Triathlon Förbundet,  STF (2016). Tävlingsinformation 

http://www.svensktriathlon.org/ Sökdatum: 2016-10-11 

 

Thompson. G Kevin, (2015). Pacing – Individual Strategies for Optimal Performace. 

Human Kenetics, Inc. United States. 

 

Ulmer, H V. (1996). Concept of an extracellular regulation of muscular metabolic rate 

during heavy exercise by psychophysiological feedback. Experientia; 52: 416-420. 

 

Willberg, R B. & Pratt, J. (1988). A survey of race profiles of cyclist in the pursuit and 

kilo track events. Can J Sport Sci; 13: 208-213. 

 

Willmore, J H., Costill, D L. & Kenney, L W. (2008). Physiology of Sport and Exercise 

(Fourth Edition). Human Kinetics: United States. 

 

World Triathlon Corporation, WTC (2017). Become one with Ironman. 

http://eu.ironman.com/organizations/become-one.aspx#axzz5AvkdL1og Sökdatum: 

2017-01-12 

 

Wu, SSX., Peiffer, JJ., Brisswalter, J. et al, (2014). Factors infuencing pacing in triathlon. 

J Sports Med; 5: 223-234. 

 

Wu, SSX., Peiffer, JJ., Brisswalter, J. & Abbiss, C. (2015). Pacing strategies during the 

swim,cycle and run disciplines of sprint, Olympic and half-Ironman triathlons. Eur. J 

Appl Physiol; 115: 1147-1154. 



  
 

IV 

 

Åstrand, P-O. & Rodahl, K. (1970). Textbook of Work Physiology. New York: 

McGraw-Hill. 

 

Åstrand, P-O. & Saltin, B. (1961). Maximal oxygen uptake and heartrate in various types 

of muscular activity. J Appl Physiol;  16:  977-981.  

 


