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Sammanfattning 

Bakgrund; En av de vanligast förekommande mätningarna på fysiologiska laboratorier är 

maximal syreupptagningsförmåga (VO2 max). VO2 max är nära kopplad till hastighet och lutning 

(arbetsbelastning). VO2 max är när utövaren inte längre förmår att öka sin syretransport till 

muskulaturen trots ökat behov vid mycket hård fysisk arbete. Där det har betydelse är bland 

annat inom löpning och därmed betydelse för framgång. Beroende på vilken metod inom 

löpningsintervaller som utövas på kan det ge olika effekter. Det finns väldokumenterat att 

intervallträning kan förändra VO2 max. Intervallträning är i grunden uppbyggd efter fyra 

grundläggande faktorer: intensitet, utgångsnivå, volym och duration. Syfte; Målet med 

litteraturstudien var att undersöka på vilket sätt VO2 max förändras av intervallträning vid 

löpning samt vad det fysiologiskt sätt beror på. Studien har även undersökt vilken eller vilka 

av de fyra faktorerna, intensitet, utgångsnivå, volym och duration, som har största betydelse 

för förändringen av VO2 max. Metod; Studien grundar sig framförallt på primära, befintliga 

artiklar av vetenskaplig kvalité men även facklitterära böcker har förekommit. 

Urvalssökningen har främst skett via tidskriften Journal of applied physiology med 

ämnesspecifika nyckelord där majoriteten av de analyserade artiklarna har hämtats. Resultat; 

Studien är uppbyggd av totalt 23 referenser varav 15 primärartiklar sammanställer resultatet 

till de tre frågeställningarna. Resultatet är inte helt entydigt då 6 påvisade att VO2 max ökar, 1 

minskar och 5 oförändrade. Laktattröskeln är bland de viktigaste fysiologiska förklaringarna, 

dock inte den ända. Laktattröskel är den intensitet som leder till jämn ansamling av 

blodlaktatkoncentration i muskulaturen under submaximal arbete som följd av att 

syretillförseln inte är tillräcklig hög. Intensitet och utgångsnivå har större betydelse än volym 

och duration med avseende på utvecklingen av VO2 max. Dock har volym och duration andra 

effekter som välmående och viktminskning. Diskussion; Resultatet stämde halvt med 

hypoteserna då flertalet artiklar påvisade att VO2 max ökade av löpningsintervaller. 

Laktattröskeln är klart en av de allra viktigaste förklaringarna till förbättringarna. Kanske den 

mest dominanta förklaringen. Utgångsnivån är viktig, ju mer vältränad en utövare är från 

början desto mindre blir ökningsgraden. Det kan vara möjligt att utgångsnivån är viktigare än 

intensitet i det här avseendet. Träningspassets durationen är en mindre viktig faktor. Slutsats; 

Enligt denna studie ökade VO2 max med bevisvärde som klassas som låg i och med 

spridningen. Laktattröskeln är en av huvudförklaringarna till förbättringar samt att intensitet 

och utgångsnivå är viktigast. Volym och duration är mindre viktigt i det avseende att förändra 

VO2 max. 

Nyckelord; maximal syreupptagningsförmåga, intervallträning, laktattröskel, intensitet, 

utgångsnivå och löpning 
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Interval trainings effect on maximal oxygen uptake at running 

A Review 

Abstract 

Background; One of the most common measurements in laboratories is maximal oxygen 

uptake (VO2 max). VO2 max is close associated with velocity and inclination (load of work) for 

endurance-athletes such as runners and consequently to their success. VO2 max is when an 

individual is not able to increase the transportation of oxygen to muscles at high intense work. 

Depending on which interval method that has been used it can affect VO2 max in different 

ways.  It is well documented that interval activity affects VO2 max.  Interval training programs 

are based on four basic factors; intensity, initial level, volume and duration. Purpose; The 

aim of the present study was to examine how interval training affects on VO2 max and what 

that depends on. Which of the four basic factors; intensity, initial level, volume and duration 

affects the process at most. Method; The study is done like a literature study/review based on 

former initial articles with reliable evidence value. The articles had been primarily selected 

from Journal of applied physiology and PubMed with specific keywords and then analysed. 

Results; The study had summarized totally 23 references whereof 15 scientific articles 

compile the results for the three questions. The results indicated 6 increased, 1 reduced and 5 

unchanged of VO2 max exercise interval running. Lactate threshold is among the most 

important physiological explanations, however not the only one. Lactate threshold is the 

intensity of which lactate is accumulated in muscles during sub-maximal work as a results of 

not enough supply of oxygen. Some articles suggested that development of VO2 max is 

depending on intensity and initial level when practising interval training. Volume and 

duration is less important factors for VO2 max but have positive effects on well-being. 

Discussion; A part of the results corresponds to the hypothesis; majority proves increase of 

VO2 max when subjects practice interval running. It is possible that lactate threshold is the most 

important reason to improvement. The subjects initial level is an important factor. The higher 

the initial level is at the beginning the smaller increase. It is possible that initial level is more 

important than intensity. The duration of the workout is a less important factor in this case. 

Conclusions; The present study suggested that VO2 max increase of training interval at running 

with evidence value classified as low because of variation. Lactate threshold is one of the 

primary explanations of the success. Intensity and initial level is more important than volume 

and duration for development of VO2 max.  

Keywords; maximal oxygen uptake, interval training, lactate threshold, intensity, initial level 

and running  
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1. Bakgrund 

1.1 Maximal syreupptagningsförmåga (VO2 max) 

Mätningar av VO2 max är en vanligt förekommande procedur på fysiologiska laboratorier och 

betydande inom idrottsforskningen (Legaz-Arrese et al., 2006; Levine 2008; Midgley et al., 

2009).  VO2 max har inom forskningen varit kopplad till mätning av idrottsprestation (Levine, 

2008). Testprocedurer för att öka validiteten och reliabilitet av VO2 max är väl utbrett (Midgley 

et al., 2009). Det finns många publikationer utförda kring ämnet VO2 max.  

Den primära energi- och syreförbrukningen hos däggdjur i rörelse är relaterat till hastighet 

och lutning (arbetsbelastning). Ökar förflyttningshastighet eller lutning ökar också energi- och 

syrebehovet i motsvarande grad. Sambandet är med andra ord rätlinjigt. Det är många 

forskare och författare överens om (Denadai et al., 2006; Esfarjani & Laursen, 2006; Gjerset 

& Annerstedt, 1997, sid. 343; Jones & Carter, 2000; McArdle et al., 2009, sid. 212-213; 

Minetti et al., 2002; Slawinski et al., 2001; Tabata et al., 1996). Det är sedan länge känt att 

förmågan till transport av syre från omgivningen till mitokondrierna är begränsat (Levine, 

2008). 
 
Fysisk aktivitet har en rad positiva effekter på människokroppen, däribland VO2 max. 

Astorino (2009) förklarade följande i sin artikel att “In healthy individuals, VO2 max is used as 

an index of aerobic endurance as well as maximal cardiopulmonary function” (Astorino, 

2009). Syreupptagningsförmåga (VO2) kan förklaras som en individs förmåga att transportera 

syre till skelettmusklerna efter behov. Däremot är VO2 max när individen inte längre förmår att 

öka sin transport av syre till muskulaturen trots ökat behov vid mycket hård fysisk arbete. Det 

är även den som är den allmänt klassiska synen på VO2 max (Levine, 2008). Traditionellt sett 

har VO2 max ansets vara den viktigaste fysiologiska faktorn till uthållighetsprestation (Jones, 

1998). Det i sin tur har varit associerad till framgång hos uthållighetsutövare, inom bland 

annat cykling, löpning och rodd (Jones & Carter, 2000). Kroppens VO2 max är beroende och 

begränsad av kardiovaskulära systemet det vill säga vänstra kammaren, diastoliska och 

systoliska volymen, hjärtfrekvens samt skillnaden mellan det arteriella och venösa återflödet 

av syre i blodet (Jones & Carter 2000; Levine, 2008). 

1.2 Fyra grundläggande faktorer – intensitet, utgångsnivå, volym och duration 

Upprepade antal träningspass över tid leder till fysiologiska förändringar. Det innebär 

effektförändringar i den aktuella aktiviteten. Hur omfattande effektförändringarna blir av 

träningen är beroende av fyra grundläggande faktorer. Dessa faktorer utgör grunden för 

utveckling av VO2 max (Jones & Carter, 2000). Faktorerna är: (1) Intensitet, hur intensivt 

arbetet utförs på, det vill säga hur hög hjärtfrekvensen är. (2) Utövarens utgångsnivå. 

Utgångsnivån kan vara allt ifrån otränade nybörjare till elitidrottare.
 
Utövarens utgångsnivå är 

beroende av genetiska förutsättningar, ålder och kön. (3) Hur ofta träningen upprepas (volym) 

och antalet omgångar på intervallerna. (4) Duration på arbete (det vill säga varaktighet) och 

återhämtning samt hela träningspasset. Om återhämtningen är aktiv eller passiv. (Esfarjani & 

Laursen., 2006; Jones & Carter, 2000; Levine, 2008; McArdle et., 2009, sid. 480; Slawinski et 

al., 2001). Dock är det inte helt kartlagt inom forskningen hur duration och intensitet påverkar 

prestationen och hur den är förknippade med fysiologin (Esfarjani & Laursen, 2006). 

Upplägget av ett intervallpass är i grunden uppbyggd och utvecklad efter dessa fyra nämnda 

faktorer (McArdle et al., 2009, sid. 480). 



T. Ly 

2 
 

Det är viktigt att ta hänsyn till utövarens fysiska förmågor vid vald metod eller aktivitet (Jones 

& Carter, 2000; Levine, 2008). Specificering av träning är viktigt. Att träningen sker efter vad 

den typen av idrott kräver (exempel uthållighet, styrka eller snabbhet). Återhämtning mellan 

träningspassen är viktigt för att kroppen skall ta åt sig av träning den utsätts för. Dock kan för 

mycket vila leda till brist på framgång. På samma sätt som att brist på vila kan leda till 

överträning (Jones & Carter, 2000; McArdle et al., 2009, sid. 483).  

1.3 Träningsmetoden Intervall  

 

Det finns olika sätt att utöva uthållighetsträning på. En av de etablerade metoderna är 

intervall. Intervall är en metod som växlar mellan arbete och avbrott för vila, det vill säga 

varierande intensiteter (Gjerset & Annerstedt, 1997, sid. 358; McArdle et al., 2009, sid. 480). 

Beroende på vald intervallmetod blir träningseffekterna olika (Gjerset & Annerstedt, 1997, 

sid. 356). Durationen mellan varje arbets- och viloperiod kan variera från ett par sekunder upp 

till flera minuter. Beroende på syftet med träningen kan det vara ännu längre tid mellan arbete 

och vila. Det som all intervallträning har gemensamt är att det växlar mellan låg och hög 

intensitet (Gjerset & Annerstedt, 1997, sid. 358). Intervallträning behöver nödvändigtvis inte 

kopplas till arbete med hög intensitet utan kan väl utformas med längre arbetsperioder 

(duration) och lägre intensiteter (Gjerset & Annerstedt, 1997, sid. sid 363). Intervallträning 

kan utformas på många olika sätt med stor variation på intensiteter.  

Nedanför följer valda exempel på bland de vanligaste formerna (Gjerset & Annerstedt, 1997, 

sid. 358-361): 

 Pyramidintervall – Arbets- och viloperiodernas längd är som kortast i början och 

slutet. Durationen stegras i början tills toppen uppnås för att sedan avta steg för steg. 

Normal tillämpning kan vara tre till fyra stigningar med lika många sänkningar 

(Gjerset & Annerstedt, 1997, sid. 359-360). 

 Tröskelintervall - Intensiteten på denna intervallform skall ligga kring område av den 

anaeroba tröskeln. Syftet med denna intervallform är att hålla laktatkoncentrationen 

konstant. Det ger optimal belastning för de processer som sker aerobt. Det kan även 

medföra effektivare reduktion av laktat (Gjerset & Annerstedt, 1997, sid. 362). 

 Fartlek – Denna intervallform utförs spontant och improviserat utan ett systematiskt 

program. Växlingarna mellan arbete och vila samt duration sker helt efter utövarens 

egen pågående lust. Trots att träningsformen har osystematisk prägel bör ändå en 

ungefärlig plan finnas tillhands. (Gjerset & Annerstedt, 1997, sid. 358; McArdle et al., 

2009, sid. 483). 

2. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka på vilket sätt VO2 max förändras genom att 

utöva intervallträning vid löpning samt vilken/vilka av de fyra grundläggande faktorerna 

intensitet, utgångsnivå, volym och duration som är viktigast genom att analysera befintliga 

vetenskapliga artiklar.  

3. Frågeställningar 

(1) Hur förändras VO2 max (ökar, minskar eller oförändrad) av löpningsintervaller? 
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(2) Vad kan den huvudsakliga fysiologiska förklaringen vara till de eventuella 

förändringarna av VO2 max genom att utöva löpningsintervaller? 

(3) Vilken eller vilka av de fyra grundläggande faktorerna är avgörande för VO2 max 

förändring? 

4. Hypotes 

Hypoteserna i studien var att (1) löpningsintervaller leder till ökad VO2 max. (2) Kroppen blir 

effektivare på att transportera syre vilket beror på förändringar av hjärtats slagvolym samt att 

antalet röda blodkroppar blir fler och större vilket möjliggör effektivare transport av syre. (3) 

För hög utveckling av VO2 max bör intensiteten ligga så högt som möjligt under 

arbetsperioderna. Dock är utgångsnivån viktigast för nybörjare. 

5. Metod 

Studien utförs som en litteraturstudie. Det innebär att systematiskt söka, granska och 

sammanställa litteratur och/eller artiklar inom sitt problemområde (Backman, 2006, sid. 66). 

Avsikten med studien var att sammanställa en del av de befintliga empiriska artiklarna för att 

klargöra en bild av ämnet med de tre frågeställningarna som utgångspunkt. Denna studie går 

inte in i smådetaljer på varje enskild frågeställning utan avsikten är mer att skapa ett 

övergripande bild av intervalltränings effekt från ett fysiologiskt perspektiv. Därmed kommer 

ingen ny opublicerad kunskap att lyftas fram.  

5.1 Datainsamling 

Målet var att samla in cirka 15 artiklar till resultatet och totalt cirka 20-tal referenser till 

studien där det flesta var vetenskapliga artiklar. Sökstrategin som användes i första steget 

vara att utföra en grundläggande sökning på den elektroniska tidskriften Journal of applied 

physiology (http://jap.physiology.org/) och elektroniska artikeldatabasen PubMed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Syftet var att få en överblick om vad som finns 

forskat runt ämnet samt att samla ihop material (Backman, 2006, sid. 78). I ett tidigt stadium 

upptäcktes att det fanns mycket forskat kring ämnena intervallträning och VO2 max. Ämnena 

var väl etablerade och många artiklar var riktad mot ett fysiologiskt perspektiv. Journal of 

applied physiology och PubMed bedöms vara bra källor med goda förutsättningar för att hitta 

relevanta och tillförlitliga artiklar då det fanns många artiklar tillgängliga i fulltext. 

Sökningarna skedde med hjälp av ämnes- och nyckelspecifika ord. Sökorden som användes 

vid sökningarna var samtliga på engelska eftersom artiklarna som eftersöktes var på engelska. 

De sökord som användes var: oxygen uptake, VO2 max, running, interval training, training 

method, intensity och lactate threshold. I första stadiet har sökningarna skett med endast ett 

sökord. Sökorden har sedan även kombinerats med varandra för att smalna av urvalet och 

minska antalet ointressanta träffar. Även trunkering har förekommit. Dessa sökord är nära 

kopplade till de ord som finns med i beskrivningen av studiens syfte, därav valet (Backman, 

2006, sid. 156).  

Två facklitterära böcker har också använts (Gjerset & Annerstedt, 1997; McArdle et al., 2009) 

varav den ena bedöms med hög vetenskaplig kvalité och tillförlitlig källa (McArdle et al., 

2009). Dessa två böcker har använts för att förenkla sammanställning av Bakgrunden. Endast 

de kapitlen med någon form av relevans till studien har lästs igenom. Böckerna har inte 

http://jap.physiology.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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analyserats på samma vis som artiklarna utan har läst igenom på ett mer övergripande sätt. 

Den informationen från böckerna bedöms inte och är därmed inte med i resultatet.  

Urvalskriterier, vilka artiklar som i första stadiet valts ut från mängden är efter dess titel. 

Utefter titeln bedömdes relevans i förhållandet till denna studie innan artikeln samlades in. En 

del av de ihopsamlade artiklarna blev i ett senare stadium bortvalda. Detta på grund av att de 

inte ansågs ha tillräckligt nära koppling med syftet eller metod för att användas i studien. 

Alternativ att de inte kunde bidra med tillräckligt information för att studien skulle fortskrida. 

Artiklarna som valts som grund till studien har utgått efter liknande syfte i samma 

ämnesområde eller aktivitetsform (löpning). Artiklarna skulle även vara baserade på en hög 

vetenskaplig kvalité utifrån de grunder som fanns att tillgå samt upplagd som en vetenskaplig 

rapport alternativ Review. Ett av målen med sökningarna har varit att försöka samla ihop 

artiklarna som är så lika varandra som möjligt både avseende metod och syfte. Dock har detta 

inte varit något krav som uteslutit någon artikel. De artiklar som har samlats in i ett tidigare 

skedde har också försökts användas för att härleda till fler artiklar genom att gå igenom 

artikelns referenslistor. Även intresset bedömdes då efter titeln. Sökningarna har inte 

begränsats av någon specifik författare, tidskrift eller ursprungsland utan all sökning har skett 

i fritextsökning ett antal upprepade gånger (Backman, 2006, sid. 78, 79). Dock har artiklar 

som begränsats till endast Abstract uteslutits. Studien har inte endast använt empiriska artiklar 

som är så kallade primärkällor till sitt resultat (Backman, 2006, sid.70; Patel & Davidson, 

2003, sid. 65) utan har även tagit del av två Reviews. Dessa två Reviews ansågs vara av stort 

värde för studien (Jones & Carter, 2000; Levine, 2008). Båda dessa artiklar sammanfattade ett 

hundratal vetenskapliga artiklar av liknande art. Dock exkluderas dessa två artiklar i 

bedömning av resultatet och slutsats eftersom de inte är primärkällor. Artiklarna 

interventionslängden har inte tagits till hänsyn vid valet av artiklar.  

En del av de insamlade artiklarna valdes senare bort efter de preliminära sökningarna. Av de 

artiklar som var kvar bidrog Journal of applied physiology med 19 artiklar respektive två från 

PubMed till studien. Orsaken till den ojämna fördelningen berodde främst på att sökningarna 

på Journal of applied physiology har skett noggrannare och under en längre tid än PubMed. 

Inte för att Journal of applied physiology bedöms vara en bättre källa utan för att tanken att 

söka i PubMed uppkom senare. I det stadiet hade redan flera artiklar samlats in från Journal of 

applied physiology. Äldre artiklar har försökt att undvikas på grund av risken att ta till sig 

information som inte är relevant till dagens läge. Dock har ingen specifik åldersgräns 

existerat. Vad som ansågs som äldre bedömdes enskilt utan några strikta ramar. Äldre 

artiklars resultat och slutsats bedöms ha lägre betydelse/värde jämfört med nyare artiklar. 

Äldsta artiklarna var från 1996 (Lambert et al., 1996; Tabata et al., 1996) och senaste från 

2009 (Astorino, 2009; Midgley et al., 2009; Moholdt et al., 2009; Tolfrey et al., 2009). Detta 

framgår i Tabell 1 under kategorin ”Validitet/reliabilitet”. De artiklar som hade samlats in 

men valdes senare borts har lästs igenom övergripande med varierande noggrannhet. En del 

endast i Abstract. Tre böcker har även tagit hjälp i syfte att förenkla det grammatiska språket, 

sökmetod och upplägget av rapportskrivning på ett korrekt vis (Backman, 2006; Forsberg & 

Wengström, 2008; Patel & Davidson, 2003).  

5.2 Dataanalys  

Analyserna av artiklarna och övrigt material pågick parallellt med datainsamlingen. 

Insamlingen anpassades efter behovet allteftersom studien pågick. De artiklar som 

bearbetades först var de som ansågs skulle bidra med mest information till studien. Vid 

analyseringarna så lades störst fokus på sammanfattning-, metod- och resultatdelen då de 

ansågs vara av störst intresse och kunde bidra mest till studien. Studiens tre frågeställningar 
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har omformulerats ett flertal gånger och fått annan men liknande betydelse för att 

överensstämma med resultatet. De artiklar som bedöms kunna bidra med mer information till 

studien har analyserats noggrannare. De texter som ansågs intressanta lästes igenom 

upprepade gånger för att få större klarhet och inget missförstånd skulle uppstå. Dock utesluts 

inte den risken. För att få ordning på det som tidigare var analyserat så markerades samtliga 

stycken och meningar som ansåg vara av intresse för studien. Detta skedde på elektronisk väg. 

De som hade någon form av koppling till studiens syfte plockades ut och översattes. 

Textinnehållet på samtliga artiklar som har använts var på engelska vilket medför en risk att 

översättningar och tolkningar kan bli förvrängda och missvisande (Backman, 2006, sid. 73). 

Då det inte är alltid möjligt att översätta från ett språk till ett annat utan att innebörden 

förändas något. 

Kriterierna som artiklarnas bevisvärde/kvalité bedömdes efter var bland annat antalet 

testpersoner studien undersökte. Ju fler testpersoner desto tillförlitigare bedöms artikeln vara. 

Även årtal och om författarna var välkända från andra artiklar. Samma författare upprepades 

under några artiklar vilket kan tyda på goda kunskaper och erfarenhet i det ämnet vilket även 

det kan påverkas vid bedömningen av bevisvärdet hos artikeln. 

För att säkerhetsställa tillförlitigheten har studien skickats till 2 utomstående opponenter med 

varierande kunskaper inom ämnet vid halvtid. Syftet var att få andra perspektiv på 

textinnehållet och personliga synpunkter. Kontakt med handledaren skedde elektroniskt via 

mail.  

6. Resultat 

De preliminära databassökningarna gav ett utfall på totalt 47 potentiella artiklar varav 26 

senare valdes bort. Kvar bestod totalt 21 artiklar med två Reviews inkluderade samt två 

fackböcker som tillsammans sammanställer studien. Resultatet består av 15 artiklar som 

bedömdes.  

6.1 Förändring av VO2max vid löpningsintervaller 

Av de 15 artiklarna som analyserades så konstaterade 11 artiklar första frågeställningen om 

hur intervallträningen påverkar VO2max vid löpning. Flera artiklar som analyserats antyder 

förändring av VO2 max över tid. Dock rådet det delade meningar om på vilket sätt. 

Sammanfattningsvis var resultatet följande:  

 6 artiklar konstaterade att VO2max Ökade (Carter et al., 2000; Duffield et al., 2006; 

Esfarjani & Laursen, 2006; Lambert et al., 1996; Legaz-Arrese et al., 2006; Tabata et 

al., 1996).  

 1 konstaterade att VO2max Minskade (med 9 %). Prestationen inom löpning hade 

förbättrats vilket kan förklaras med att laktattröskeln hade förhöjts och därmed 

minskade blodlaktatkoncentrationen i muskulaturen. Det för med sig att kravet på 

kroppens VO2max vid maximalt ansträngt arbete blir lägre. Även VO2 blir lägre vid en 

bestämd löphastighet. Maximal hjärtfrekvens under submaximalt arbete hade sjunkit 

efter 4 års intervention. Löparekonomin har också haft betydelse för att VO2max hade 

sjunkit efteråt. Dock är oklart exakt hur laktattröskeln och löparekonomin förhåller sig 

till varandra i det här fallet (Jones, 1998). Förklaring av laktattröskeln finns nedan i 

sektion 6.2. 
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 5 konstaterade att VO2max var Oförändrad (Billat et al., 1998; Denadai et al., 2006; 

Legaz-Arrese et al., 2006; Paavolainen et al., 1999; Slawinski et al., 2001).  

Möjliga förklaringar och spekulationer kring varför resultatet blev varierande förklaras i 

sektion 7.1.5 och 7.1.9.  

VO2 max begränsas av tillförselsgrad av syre till de arbetande muskulaturerna och inte 

musklernas förmåga att ta emot syre från blodet (Jones & Carter, 2000; Levine, 2008). 

Förändringarna i blodet som sker är att koncentrationen minskar då plasmavolymen blir större 

samtidigt som det totala hemoglobin innehållet ökar. Det vill säga viskositeten (motståndet) 

minskar relativt vilket förenklar blodflödet (Jones & Carter, 2000). Maximal hjärtfrekvens 

under arbete sjönk efter interventionerna (Carter et al., 2000; Duffield et al., 2006; Jones, 

1998).  

6.2 Fysiologiska förklaringar till VO2 max förändringar 

Andra frågeställning grundar sig på 5 artiklar som beskrev att laktattröskeln var bland de 

huvudsakliga fysiologiska förklaringarna. I boken Exercise Physiology (2009) beskrivs 

laktattröskeln som ”The term lactate threshold describes the highest oxygen consumption or 

exercise intensity achieved with less than a 1.0mM increase in blood lactate concentration 

above the preexercise level.” (McArdle et al., 2009, sid. 292). Laktattröskeln är en tydlig 

indikator på uthålligheten (Jones 1998; Jones & Carter, 2000; Tolfrey et al., 2009). 

Laktattröskeln har på senare tid kommit till känna att vara en viktig faktor som har inverkan 

på hur stor utövarens slutresultat kommer att blir (Jones, 1998). Förhöjd laktattröskel tillåter 

utövaren till högre absolut och relativ träningsintensitet utan att ansamling av laktat. 

Träningsintensitet över laktattröskeln leder till snabbt fatigue (Jones & Carter, 2000). Fatigue 

inträffar när muskelglykogenet börjar tömmas vid fysiskt arbete och prestationen börjar avta 

(McArdle et al., 2009, sid. 17). 

Flertalet artiklar påvisade att de övriga fysiologiska förklaringarna är löparekonomi (Denadai 

et al., 2006), samspelet mellan VO2 max och ekonomi samt syre upptagnings kinetik, det vill 

säga rörelseenergi (Caputo et al., 2003) som också spelar in för VO2 max förändring (Jones, 

1998; Jones & Carter, 2000; Lambert et al., 1996; McArdle et al., 2009, sid. 212; Paavolainen 

et al., 1999; Slawinski et al., 2001). 

6.3 De viktigaste grundläggande faktorerna till förändring av VO2 max 

6.3.1 Intensitet 

Bland den främsta faktorn till VO2 max förändring var ökad intensitet. Generellt, ju mer fysisk 

krävande (högre intensitet) träningen är desto större blir ökningsgraden (Denadai et al., 2006; 

Moholdt et al., 2009; Tabata et al., 1996). Dock är det fortfarande okänt vilken intensitet och 

duration som är optimal för VO2 max ´s utveckling (Jones & Carter, 2000). Det generella 

rekommenderade intensiteten som är effektiv för aeroba förändringar men som ändå är 

komfortabel träning ligger kring 70 % av maximal hjärtfrekvens (McArdle et al., 2009, sid. 

474). Intervallträning har fördelarna att, genom förmåga till hög intensitet från 

arbetsperioderna leda, till god aktivering av nervsystemet och musklerna (Jones & Carter, 

2000). 

6.3.2 Utgångsnivå 



T. Ly 

7 
 

Utgångsnivån hos utövaren kan vara avgörande för utveckling av VO2 max. Hos redan 

vältränade uthållighetsutövare kan hög utgångsnivå leda till brist eller frånvaro av utveckling 

(Paavolainen et al., 1999; Slawinski et al., 2001).  

6.3.3 Volym 

Intensitet har större inverkan på utveckling än volymen (Laursen et al., 2007). Volymen har 

liten eller ingen inverkan på VO2 max. Fördelarna med stor volym är att det har andra effekter 

som välmående och daglig energiförbrukning (McArdle et al., 2009, sid. 475). 

6.3.4 Duration 

Det finns inget allmänt vedertagande om hur lång duration ett träningspass skall vara för 

optimal aerob förändring. Det viktiga är inte hur lång duration ett träningspass är utan mer hur 

effektivt arbetet utförs under den tiden (McArdle et al., 2009, sid. 475). Under ett träningspass 

sjunker glykogenet samt bränslet till nervsystemet (McArdle et al., 2009, sid. 16-17). 

6.4 Tabell 1 

Tabellen redovisar inga värden från artiklarna. Trovärdigheten på respektive artikel har 

graderats utifrån en tregradig skala med hög, medel eller låg värde utifrån de kriterier som 

nämndes i Metoden sektion 5.2. Samtliga artiklar i Tabellen 1 är av empirisk design 

(primärkällor).  

Författare, år Antal testpersoner (målgrupp) Bevisvärde/kvalité 

Billat et al., 1998 14 (långdistanslöpare på hög nivå) Hög 

Caputo et al., 2003 27 (11 otränade löpare, 9 tränade cyklister 

och 7 tränade löpare) 

Hög 

Carter et al., 2000 23 (friska studenter) Hög 

Denadai et al., 2006 17 (vältränade manliga medel- och 

långdistanslöpare) 

Hög 

Duffield et al., 2006 10 (fysisk aktiva kvinnor) Medel 

Esfarjani & Laursen, 2006 17 (moderat tränade manliga löpare) Hög 

Jones, 1998 Okänd? (universitetsstudenter) Hög 

Laforgia et al., 1997 8 (medeldistanslöpare) Hög 

Lambert et al., 1996 56 (råttor) Låg 

Laursen et al., 2007 56 (vältränade råttor) Medel 

Legaz-Aresse et al., 2006 190 (spanska löpare i toppklass, 137 män, 

53 kvinnor) 

Hög 

Paavolainen et al., 1999 22 (orienterare) Låg 

Slawinski et al., 2001 6 (vältränade långdistanslöpare) Medel 

Tabata et al., 1996 Okänd? (unga manliga studenter) Låg 

Tolfrey et al., 2009 12 (manliga studerande motionärer) Medel 

 

Författare, 

år 

Instrument och mätmetoder Validitet/ 

reliabilitet 

Resultat VO2 max/Fysiologisk 

förklaring/Grundläggande 

faktorer 

Billat et al., 

1998 

Löpning på löpband av en 

hastighet som motsvarar 

Bra med 

artikel som 

VO2 max - Ingen signifikant 

ökning skedde av VO2 max 
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intensiteten 90, 100 och 105 % 

(total utmattning). Blodprov 

samlades in för analys av 

laktatkoncentration. 

Övervakning och registrering 

av hjärtfrekvens med hjälp av 

elektrokardioskop. 

jämfört högre 

intensiteter. 

(oförändrad) vid träning som 

motsvarar löphastighet av 90 

% intensitet. 

Fysiologisk förklaring - 

Prestationsförbättringarna 

handlade om laktattröskeln. 

Grundläggande faktorer - 

För tränade långdistanslöpare 

är sambandet troligtvis 

beroende av intensitet vid en 

viss löphastighet. 

Caputo et 

al., 2003 

Testerna utfördes på 

ergometercykel och löpband. 

Blodprov samlades in och 

kalibrerades för att analys av 

laktatkoncentrationen. 

Douglassäckmetoden användes 

för analys av syre och 

koldioxid. Hjärtfrekvens 

övervakades. 

Utgångs- 

Nivån har 

stor betydelse 

vid 

jämförelse 

mellan 

tränade och 

otränade. 

Grundläggande faktorer - 

Syreupptagningskinetik 

förändras snabbare hos 

tränade utövare. Tid till 

utmattning skedde snabbare 

för otränade än tränade vid 

löpning. Ökning sker 

snabbast i början oavsett 

aktivitetsform. 

Carter et 

al., 2000 

Löpning på löpband till total 

utmattning för att avgöra 

laktattröskel och VO2 max. 

Mätning av syre, koldioxid, 

kväve samt volymen i 

utandningsluften. 

Carter är med 

i flera artiklar 

vilket kan 

tyda på att 

personen är 

väl insatt 

inom ämnet. 

VO2 max - 6 veckors 

träningsintervention orsakade 

små men signifikanta 

ökningar av VO2 max.  

Fysiologisk förklaring - 

Detsamma hände med 

laktattröskeln. Minskad 

ansamling av blodlaktat. 

Syreupptagningskinetiken 

förblev oförändrad. Hård 

träning orsakar lättare 

ansamling av laktat i 

muskulaturen än moderat. 

Ingen förbättring av 

löparekonomi. Signifikant 

reduktion av hjärtfrekvensen.  

Grundläggande faktorer - 

Spekulerade kring att 

testpersonernas utgångsnivå 

kan ha haft betydelse för 

slutresultatet. 

Denadai et 

al., 2006 

Testerna utfördes på löpband 

och utomhus friidrottsbana. På 

banan kontrollerades 

löparekonomi. Löpning till 

total utmattning för att kolla 

VO2 max. Kalibrering och 

mätning av utandningsluften 

för att analysera syre och 

koldioxid. Hjärtfrekvensen 

Relevant. Bra 

att 

kontrollera 

löpträningen 

genom 

löpningsspeci

fika tester 

(grenspecifikt

). Jämför 

VO2 max - Minskad VO2 max 

efter 4 veckors intensiv 

löpningsintervaller, dock var 

förändringarna små och inte 

signifikanta vilket räknas som 

oförändrad.  Ingen skillnad 

mellan att träna på intensitet 

95 eller 100 %. Dock var det 

ökning av löphastigheten vid 
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övervakades och blodprov 

samlades in för analys av 

laktatkoncentration. 

högre 

intensiteter 

mot varandra. 

VO2 max samt löpekonomin 

efter träningsinterventionen. 

Laktatkoncentrationen kan 

förbättras för vältränade 

löpare av högintensiv 

intervallträning under 4 

veckor. 

Duffield et 

al., 2006 

Testerna skedde på 

ergometercykel. 

Utandningsluft samlades in för 

kalibrering och analys av syre 

och koldioxid. Blodprov 

samlades in både vid vila och 

under fys. testerna. 

Träningsprogrammet bestod av 

intensiv intervallträning vid 

laktattröskeln. Intensiteten och 

volymen ökade under 

interventionens gång för ökad 

progression. 

Felkällor som 

löparekonomi 

utesluts vid 

tester på 

cykel. 

VO2 max - 8 veckors intensiv 

intervallträning ökar VO2max.  

Fysiologisk förklaring - Det 

beror på laktattröskel. 

Hjärtfrekvensen vid arbete 

hade sjunkit något, dock inte 

signifikant förändring. 

Esfarjani & 

Laursen, 

2006 

Intensiv intervallträning under 

10 veckor som skedde på 

löpband. Testerna utfördes på 

löpband men också på en 200m 

inomhus bana. Blodprov togs 

från fingertoppen för att 

kalibreras och mäta 

laktatkoncentrationen. 

Övervakning av hjärtfrekvens. 

Hög relevans VO2 max - Genom att använda 

olika typer av högintensiva 

intervallprogram kan VO2max 

öka hos moderat tränade 

löpare. Ingen förändring 

skedde hos kontrollgruppen. 

Dock kan det vara bättre 

långsiktigt om tidsdurationen 

inte är så lång att det leder till 

total utmattning. 

Löparprestationen på 3000m 

kan förbättras med 

intervallträning. Fysiologisk 

förklaring - Orsaken till 

förändringar av VO2max kan 

bero på ökad laktattröskel. 

Laktattröskeln förändras på 

likvärdigt vis som VO2max 

Jones, 1998 Tester utfördes löpband med 

lutning. Utandningsluften 

samlades in med 

Douglassäckmetoden för att 

mäta volymen och analysera 

koldioxid och syre. 

Löparekonomin kontrollerades. 

Hjärtfrekvensen övervakades 

och registrerades. Mätning av 

kroppskomposition. 

Jones, en 

författare 

som upprepas 

i flera 

artiklar. 5 års 

studie med 

många 

referenser. 

Kan dock 

inte finna 

antalet 

testpersoner. 

VO2 max - Löparprestationen 

förbättrades de första två åren 

sedan stabiliserades den. 

VO2max sjönk under dessa två 

åren. Att VO2max sjönk under 

dessa två år kan troligtvis 

härledas till att maximal 

hjärtfrekvens sjunker med 

stigande ålder. 

Löparprestationen på 3000m 

är inte beroende av VO2max. 

Submaximal fysiologiska 
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variabeln som laktattröskeln 

förbättrades under studien 

vilket är anledningen till 

prestationsförbättringar. 

Minskad syreförbrukning vid 

submaximal löpning med 

samma löphastighet. 

Laforgia et 

al., 1997 

Mätning av kroppsdensitet. 

Douglassäckmetoden - 

kalibrering och mätning av 

volymen i in och ut 

utandningsluften, syre och 

koldioxid vid löpning på 

löpband. Mätning av 

energiförbrukning vid vila. 

Mätning av 

intensitet för 

VO2 max är 

relevant för 

denna studie. 

Grundläggande faktorer - 

Högre intensitet förhöjer VO2 

mer än moderat (70-75 % av 

maximal hjärtfrekvens). 

Supramaximal 

intervallträning har högre 

syreförbrukning än 

submaximal kontinuerlig 

träning. Båda 

träningsformerna är bra för 

viktminskning. 

Lambert et 

al., 1996 

Utförde ett högintensivt 

löpartest i ett ”hjul” i buren. 

Tester på löpband förekom 

också. Mätning av 

syrekonsumtion både vid 

intensiv och submaximal 

löpning. Muskelbiopsi för att 

kontrollera muskelfibertyp. 

Låg relevans 

samt äldre 

artikel. 

Eftersom det 

kan vara 

svårt att styra 

råttornas 

aktivitet och 

vilja 

försvårar det 

undersökning

en. 

VO2 max - Spontan löpning 

(Fartlek) hos råttor efter 8 

veckors träning kan inte 

förutse hur testerna kommer 

att bli. Låg aktivitet av 

löpning behöver inte vara 

kopplad till kardiovaskulära 

faktorer eller 

löpningskapacitet.  Ökad VO2 

max.  

Grundläggande faktorer - 

Intensitet har betydelse för 

hur utvecklingen sker. 

Laursen et 

al., 2007 

Råttorna delade upp i 

kontrollgrupp, hög intensitet 

grupp och hög volym grupp. 

Träningen skedde på löpband 

som var anpassad för djur. 

Råttorna lockades att springa 

genom choklad. Hud- och 

muskelbiopsi samlades för 

analys. Träningsintervention 

pågick i 10 veckor med 

stegrande intensitet och volym. 

Låg relevans. Grundläggande faktorer - 

Intensitet har större betydelse 

än volym för utveckling av 

VO2 max. 

Legaz-

Aresse et 

al., 2006 

Koldioxid och syre genom att 

mäta syremättnad via infraröd 

strålning, spiroergometer. 

Tester utfördes på löpband. 

Analysering av artiklar om 

VO2 max som är kopplad till 

prestation. 

Träningsprogrammet bestod av 

Många 

testpersoner 

och 

mätningar av 

olika 

distanser. 

VO2 max - Artikeln redovisar 

flera än ett resultat. VO2 max 

ökar för löpare mindre än 

1500m och oförändrad för 

mer än 3000m. Små 

förändringar i prestation är 

inte kopplad till förändringar 

av VO2 max. 
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testpersonernas vanliga träning 

som löpare. 

Paavolaine

n et al., 

1999 

Bestod av kontroll- och 

experimentellgrupp. 

Elektromekanisk dynamometer 

för muskelstyrka. VO2max och 

laktattröskel mättes med 

blodprov på löpband. 

Träningsvolymen skiljde sig 

inte mellan grupperna. 

Tidtagning på 5km löpning 

före och efter. 

Äldre artikel. 

Det står 18 

testpersoner i 

Abstract men 

22 i Metod? 

VO2 max - VO2max ökar hos 

kontrollgrupp men ingen 

förändring hos experimentell 

efter 9 veckors sprint-, 

explosiv och 

uthållighetsträning. 

Resultatförbättringarna som 

testpersonerna gjorde berodde 

på andra faktorer som 

löparekonomi. 

Slawinski 

et al., 2001 

Testerna utfördes på en 

friidrottsbana. Löpningen 

filmades för att kunna räkna 

och analysera löpstegen. 

Träningsprogrammet bestod 

både av intervall- och 

kontinuerlig löpning. Mätning 

av utandningsluft. 

Få 

testpersoner 

ger lägre 

tillförlitlighet

. 

VO2 max - Moderat träning 

under 8 veckor ger 

oförändrad effekt på VO2max. 

Löparekonomin har minskat. 

Aerob energiförbrukning var 

densamma före som efter 

träningsinterventionen. 

Intervall- och 

uthållighetsträning kan inte 

förändra VO2 max för utövare 

på redan hög fysisk nivå. 

Tabata et 

al., 1996 

Testerna utfördes på en 

ergometercykel. Intensiteten på 

träningen låg på 70 % av 

maximal hjärtfrekvens. Syre 

och koldioxid mättes med en 

spektrometer. Volymen 

utandningsluft mättes med en 

gasometer. 

Äldre artikel. 

Framkommer 

inte antalet 

testpersoner. 

VO2 max - VO2max ökade efter 

6 veckors moderat intervall- 

och uthållighetsträning. 

Fördelen med intervallträning 

är att det kan förbättra 

anaeroba spurter och aerob 

uthållighet. 

Tolfrey et 

al., 2009 

Tester utfördes på löpband. 

Kalibrering och mätning av 

blodlaktat. Douglassäcksmetod 

samlade in utandningsluften 

för att mäta volym, syre- och 

koldioxidkoncentrationen. 

Mätning med infraröd. 

Hjärtfrekvens registrerades. 

Bland de 

nyare 

artiklarna. 

Fysiologisk förklaring - 

Värdet på laktattröskeln är en 

indikator på prestationen vid 

två mils löpning på löpband. 

7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion  

7.1.1 Förändring av VO2max vid löpningsintervaller 

En av frågeställningarna i litteraturstudien var om löpningsintervaller hade någon effekt på 

VO2 max och så fall på vilket sätt. Av de artiklar som analyserades så visade inte resultatet ett 

helt entydigt svar. Av de 11 artiklar som analyserades till första frågeställningen, påvisade 7 
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artiklar någon form av förändring av VO2 max, antingen minskning eller ökning genom att 

utöva intervallträning. 5 motbevisar och påvisade ingen förändringar. Legaz-Aresse et al. 

(2006) redovisar två olika resultat beroende på löpningsdistansen. Eftersom resultatet inte är 

entydigt stöds det till halvt studiens första hypotes. Vilket dock i sig inte är helt överraskande 

då artiklarna träningsprogram skiljde sig från varandra. Validiteten och reliabiliteten hos 

instrument och mätmetoderna kan också ha betydelse även om det många gånger är samma 

metod som har använts. Konsekvenserna kan då bli att resultatet blir oenigt och slutsatserna 

mer svårbedömda . Motiveringen till första hypotesen är att det ansågs mest logisk att VO2 max 

skulle öka, grundad på den allmänt klassiska synen på VO2 max som beskrevs i Bakgrunden 

(Levine, 2008). Dock blev inte resultatet som först väntat. Ju djupare artiklarna analyserades 

desto mer började hypotesen på vad resultatet skulle bli att förändras.  

Som nämndes i Bakgrunden så är den fysiologiska VO2 max beroende av kardiovaskulära 

systemets olika komponenter (Jones & Carter, 2000; Levine, 2008). En av de fysiologiska 

förklaringarna är att blodets förmåga att transportera syre ökar av uthållighetsträning. Vilket 

överensstämmer med studiens andra hypotes om vilken/vilka fysiologiska förändringar som 

kan ske. Det totala hemoglobin innehållet ökar och koncentrationen av de röda blodkropparna 

minskar relativt på grund av större plasmavolym. Viskositeten minskar och det blir lägre 

motstånd vilket förenklar blodflödet (Jones & Carter, 2000). Att blodet skulle förändras av att 

utöva fysisk träning var känt. I och med att det fanns vetskap sen tidigare om att det är de röda 

blodkropparna som transportera bland annat syre. Hypotesen var då att dessa blodkroppar 

skulle bli fler, större eller att förmågan att bära mer syre per blodkropp skulle öka. Dock fanns 

det ingen kännedom om att viskositeten skulle ha så stor betydelse när hypotesen formades. 

En annan hypotes som stämde till viss del med resultatet var att de fann att maximal 

hjärtfrekvens under arbete sjönk efter interventionen (Carter et al., 2000; Duffield et al., 2006; 

Jones, 1998). Dock var det inte så i alla artiklar heller (Duffield et al. 2006). Motiveringen till 

att hjärtfrekvensen sjönk kan vara att hjärtats slagvolym blir större vilket möjliggör färre 

hjärtslag för att pumpa ut likvärdig mängd blod.  

7.1.2 Fysiologiska förklaringar till VO2 max förändringar 

En av de bakomliggande fysiologiska förklaringarna till förändrad VO2 max är beroende av 

laktattröskeln (Carter et al., 2000; Duffield et al., 2006; Jones 1998; Esfarjani & Laursen, 

2006; Tolfrey et al., 2009). Även en Review angav i sin artikel att laktattröskeln är bland 

huvudförklaringarna (Jones & Carter, 2000). Dock togs inte denna artikel med i Tabell 1 

eftersom det inte var en primärkälla. Laktattröskel, den intensitet som leder till jämn 

ansamling av blodlaktatkoncentration i muskulaturen under submaximal arbete som följd av 

att syretillförseln inte är tillräcklig hög (Jones & Carter, 2000; Jones, 1998). Det triggar igång 

en ojämn balans mellan laktatproduktionen och dess uttömning (McArdle et al., 2009, sid. 

293). Jones (1998), som hade en studie som pågick under 5 år beskrev att förbättringarna av 

resultatet berodde på ökning av laktattröskeln (Jones, 1998). Sedd från ett perspektiv av 

erfarenhet är träning (främst i form av intervaller) över den tröskel en effektiv träningsmetod. 

Eftersom träningsintensitet över laktattröskeln leder till snabbt fatigue så tolkas det som att 

det även ger utövaren bättre förmåga att tolerera ”smärta” i brist på nytt arteriell blod vid 

sådant arbete.  

Det finns artiklar som också påpekar att resultatförbättringarna inte enbart beror på 

laktatröskeln utan även på faktorer som löparekonomi, samspelet mellan VO2 max och ekonomi 

samt syre upptagnings kinetik (Jones, 1998; Jones & Carter, 2000; Lambert et al., 1996; 

McArdle et al., 2009, sid. 212; Paavolainen et al., 1999; Slawinski et al., 2001). 
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Löparekonomin har varit en indikator på en del artiklar om hur resultaten vid löpning kommer 

att bli. Det är en aspekt som bedöms viktigt att nämna men dock inget denna studie inkluderar 

som frågeställning eller kommer gå djupare i eftersom det ansågs vara för omständigt. Fokus 

ligger därför på laktattröskeln.  

7.1.3 De viktigaste grundläggande faktorerna till förändring av VO2 max 

7.1.3.1 Intensitet 

Förändringarna av VO2 max är mer eller mindre beroende av de fyra faktorerna; intensitet, 

duration, volym och utgångsnivå (Esfarjani & Laursen, 2006; Jones & Carter, 2000; Levine, 

2008; McArdle et al., 2009, sid. 480). Frågeställningen var då vilken eller vilka av dessa fyra 

som är viktigast för god utveckling av VO2 max. Artiklarna och litteraturen i denna studie 

speglar, bland annat, faktorn intensitet. Vilken intensitet som ger god utveckling av VO2 max 

har diskuterats i artiklarna (Denadai et al., 2006; Laforgia et al., 1997; Jones & Carter, 2000). 

Det har spekulerats om att den optimala intensiteten för utveckling av VO2 max kan vara kring 

laktattröskeln (Jones & Carter, 2000). Laforgia et al. (1997) rapporterade att intensiv 

intervallträning förhöjer VO2 max mer än arbetsperioderna med moderat intensitet på cirka 70-

75 % av maximal hjärtfrekvens (Laforgia et al., 1997). Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan att ligga mellan intensiteterna 95 respektive 100 % av maximal hjärtfrekvens vid 

intervallträning (Denadai et al., 2006). Vid valet av intensitet skall hänsyn tas till utövarens 

fysiska kapacitet som ålder, vikt och kön (McArdle et al., 2009, sid. 474). Högre intensitet 

leder till större ökningsgrad samt andra träningseffekter (McArdle et al., 2009, sid. 474). 

Lambert et al. (1996) undersökte sambandet mellan VO2 max och prestationen hos råttor vid 

spontan löpning (Fartlek). Slutsatsen var att både submaximal och intensiv löpning ökade 

VO2 max och det gav effekt på prestationen (Lambert et al., 1996). Enligt Lambert studie tolkas 

det som att intensiteten på träningen har mindre betydelse för senare prestation. Vilket är 

nästintill motsatsen av vad Laursen et al. (2007) kom fram till i sin artikel.  

7.1.3.2 Utgångsnivå 

Utövarens utgångsnivå är en klart viktig faktor för hur snabbt utvecklingen av VO2 max 

kommer att ske. Ju mer vältränad en individ är från början desto mindre blir ökningsgraden 

(Caputo et al., 2003; Jones, 1998; Slawinski et al., 2001). Det är något som bedöms som 

logiskt att utvecklingskurvan sker snabbast i början och sedan planar ut med tiden. Liknande 

resonemang hade Carter et al. som anser att testpersonernas goda aeroba form innan studiens 

start ledde till brist på förändring av VO2 max (Carter et al., 2000). Uthållighetsutövare med 

redan god VO2 max förbättrar sig inte med intervallträning (Slawinski et al., 2001). Somliga 

artiklar hade testpersoner som var fysisk aktiva motionärer medan flertalet andra hade utövare 

på hög nivå vilket kan vara en av orsakerna till deras resultat.  

I artiklarna framkommer det inte vilken av faktorerna intensitet eller utgångsnivå som skulle 

kunna vara den viktigaste för faktorn för VO2 max. Vid jämförelse mellan intensitet och 

utgångsnivå är det rimligt och mest logiskt att tro att utövarens utgångsnivå kan ha större 

inverkan på graden av förändring än intensiteten eller träningsmetoden som har utövats. Dock 

kan de mer vana löparna också förbättra sin fysiska kapacitet med hjälp av ökad 

träningsintensitet i jämförelse med enbart kontinuerlig, submaximal träning (Laursen et al., 

2007).  

7.1.3.3 Volym  
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Träningsintensiteten har större inverkan på slutresultatet än träningsvolymen (Laursen et al., 

2007).  Det kan vara en viktig aspekt att tänka på vid planering av träning efter målsättning. 

Hur påverkas utvecklingen om volymen (antal träningspass) på träningen ändras men med 

samma intensitet och duration? Svaret är inte helt säkerhetsställt. En del undersökningar har 

konstaterat att det sker förändringar i kardiovaskulära systemet av volymen medan andra 

påstår att det har mindre eller ingen betydelse jämfört med intensitetens inverkan. De som har 

undersökt om det är någon skillnad att utöva intervallträning en, två, fyra eller fem gånger i 

veckan konstaterade att VO2 max kvarstår på samma nivå oavsett volym. Den extra tid som 

investeras på träningsvolymen behöver nödvändigtvis inte förändra VO2 max man har fördel för 

andra aspekter som energiförbrukningen och välmående. Avseende anaerob och aerob 

kapacitet saknar volym betydelse, fördelarna ligger mer på exempelvis viktförändringar 

(McArdle et al., 2009, sid. 475). Det tolkas som att volym har mindre eller ingen betydelse för 

VO2 max´s utvecklingskurva över tid jämfört med intensitet och utövarens utgångsnivå.  

7.1.3.4 Duration 

Träningspassets duration är mindre viktigt jämfört med intensiteten och utgångsnivån 

(Laursen et al., 2007; McArdle et al., 2009, sid. 475). Anledningen till att duration är en 

mindre viktig faktor kan kopplad till nervsystemet och glykogenet i muskulaturen. När 

glykogendepåerna i muskulaturen sjunker under ett träningspass bör det troligtvis föra med 

sig att effektiviseringen hos utövaren sjunker successivt allt eftersom löpningsintervallerna 

och passet pågår. Sedd från det perspektivet kan det till och med kan vara en fördel med korta 

träningspass då det genererar mer kvalitativ träning istället för kvantitativ. Dock kan en 

nackdel vara då att utövaren utsätts för mindre utmattning. Det är möjligt att durationen har 

liknande effekter som volymen med energiförbrukningen och välmående snarare än att det har 

någon större effekt på VO2 max. 

7.1.4 Träningsmetoden Intervall 

Variationen kring intervallträning är stor och kan utformas på många olika sätt (Gjerset & 

Annerstedt, 1997, sid. 358). Beroende på hur och vilken vald metod intervallträning utövas på 

ger det olika träningseffekter (Gjerset & Annerstedt, 1997, sid. 356). Tidigare nämndes att 

intensiteten var en viktig faktor för hur utövarens slutresultat kommer att bli. Av de nämnda 

intervallmetoderna bör tröskelintervall rimligt sett vara en bra metod för utövare som vill 

förändra sitt VO2 max då intensiteten skall ligga högt, kring den anaeroba tröskeln och då 

”smärttoleransen” blir påtaglig. Metoden Fartlek som kännetecknas av ett mer osystematiskt 

sätt att löpa intervallerna på. Det kan få som konsekvens att det blir svårare att hålla hög 

intensitet eftersom det blir lättare för utövaren att sluta anstränga sig när fatigue blir påtaglig. 

Detta har större risk att ske om utövaren inte har satt upp några tydliga, fasta riktlinjer att följa 

i antingen tid eller sträcka. Det kan undvikas om utövaren vid en löprunda bestämma sig för 

att exempelvis löpa ända fram till en lyktstolpe, så att stolpen fungerar som ett kortsiktigt mål 

att sikta på. Pyramidintervall är då motsatsen i den aspekten. Durationen för tid och/eller 

sträckan är känt för varje intervall vilket för med sig psykologiska fördelar. Även om 

durationen har mindre direkt betydelse i det här avseendet så kan lång tid eller sträcka för 

varje intervall indirekt leda till att intensiteten har större möjlighet att bli högre.  

En syn på intervall är att det är en träningsmetod som har många fördelar sedd från ett 

fysiologiskt perspektiv (McArdle et al., 2009, sid. 480). Intervallträning kan förbättra både 

anaeroba spurter och aerob uthållighet (Tabata et al., 1996). Uthållighetsträning i form av 

intervallträning har till exempel fördelarna från de intensiva arbetsperioderna att vara mer 
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specifik för aktivering av nervsystemet och musklerna (Jones & Carter, 2000; McArdle et al., 

2006, sid. 457; Paavolainen et al., 1999). Intervall- och uthållighetsträning resulterar i 

anpassning av kardiovaskulära systemet och neurologisk anpassning vilket medför att 

transporten av syre från omgivningen till de arbetande mitokondrierna kan öka (Jones & 

Carter, 2000).  

Hypotetiskt sätt skulle all form av arbete med högre intensiteter leda till förändringar av VO2 

max, det vill säga det är inget specifikt för intervallträning vid löpning. Därför skulle det vara 

möjligt att generalisera all form av hårdare fysisk träning för att förändra VO2 max istället för 

att fokusera på metoden Intervall i studien. Bland anledningarna till intervall har valts är dels 

att det avgränsar studiens syfte men även att intervall är en allmänt effektivare metod än 

kontinuerlig träning (Esfarjani & Laursen, 2006; Moholdt et al., 2009). Sett från 

erfarenhetsperspektivet så kan en förklaring till varför intervall är att föredra framför enbart 

kontinuerlig träning med hög intensitet vara att det är enklare att kontrollera sitt goda löpsteg 

om arbetsperioderna är korta, det vill säga nervsystemet får jobba annorlunda. Så 

intervallmetoden i form av pendlingen mellan arbete och vila har i sig inte någon större 

betydelse utan det är intensiteten som kan uppnås genom den metoden som är det viktiga i det 

här fallet. Att arbetsperioderna varieras med vila kan leda till att det är enklare för utövaren att 

uppnå och hålla hög intensitet/puls. Det kan även vara möjligt att det inte går eller att det är 

svårare att komma upp i samma intensitet om kontinuerlig träning utövas med hög intensitet.  

7.1.5 Artiklarnas instrument och mätmetoder 

Många av de analyserade artiklarna har en del gemensamma nämnare. Mätmetoderna har varit 

snarlik många gånger. Blodprov för att mäta laktatkoncentrationen under arbete har varit 

vanligt förekommande. Många kalibrerade sina prover av koldioxid och syre innan analys. 

Det minskar en felkälla om de olika gaserna är jämnt fördelade. Douglassäckmetoden för att 

mäta kväve-, koldioxid- och syrehalten på utandningsluften har varit den dominerande 

metoden bland artiklarna. Att använda Douglassäckmetoden har visats sig kunna bidra med 

tillförlitlig information om VO2 max (Jones, 1998). Dessa tester får bedöms ha hög 

tillförlitlighet då metoden kräver förhållandevis avancerade instrument samt troligtvis goda 

kunskaper för att hantera dem och dra korrekta slutsatser efter värdena. De absolut vanligaste 

instrumenten för att utöva fysisk arbete på har varit löpband och ergometercykel samt enstaka 

friidrottsbanor. Det mest dominerande instrumentet har varit löpband. Eftersom träningen 

skall efterlikna den idrott som träningen syftar till, så bedöms det som att löpband är mer 

tillförlitigt än ergometercykel i det här fallet eftersom det är mer grenspecifikt (Jones & 

Carter, 2000). Dock kan en nackdel med att använda löpband vara att det är en aktivitet som 

är beroende av löparekonomi (Jones & Carter, 2000). Löpband är ett bra instrument vid 

värdering av olika fysiologiska tester vid löpning (McArdle et al., 2009, sid 219). Tester som 

utförs på löpband istället på till exempel en friidrottsbana blir mer exakta eftersom hastighet 

och lutning kan kontrolleras på enklare sätt (McArdle et al., 2009, sid. 212). Det är möjligt att 

beroende på vilket instrument, löpband eller ergometercykel, som har använts så fick 

artiklarna olika resultat. Det är troligt att kroppens syreupptagningskinetik och biomekaniska 

krafter påverkas annorlunda beroende på mätmetod som valts eftersom de är olika typer av 

arbeten. Dock spekulerades inte kring att denna faktor skulle ha så stor inverkan att det skulle 

leda till att VO2 max antingen ökade, minskade eller var oförändrad. Snarare handlar det mer 

om hur stort värdet skulle skilja sig åt inom samma ”ram”. Förflyttningshastighet och lutning 

är känt sen tidigare att vara förknippad med syre- och energiförbrukning (Denadai et al., 

2006; Esfarjani & Laursen, 2006; Gjerset & Annerstedt, 1997, sid. 343; Jones & Carter, 2000; 
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McArdle et al., 2009, sid. 212-213; Minetti et al., 2002; Slawinski et al., 2001; Tabata et al., 

1996). 

7.1.6 Artiklarnas interventionslängd 

Ingen interventionslängd togs till hänsyn hos artiklarna. Det är möjligt att resultatet hade 

kunnat visa annorlunda om det fanns tydliga ramar för längden hos interventioner. Det var 

mer än dubbel så lång intervention mellan den längsta och den kortaste. Då det inte var en 

faktor som bedömdes vid valet av artiklar vilket kan föra med sig stora skillnader. Även om 

volymen och durationen är mindre viktiga faktorer i det här avseendet så kan längden på 

interventionen ha betydelse.  Resultatutvecklingen sker snabbast i början och sedan planar ut. 

Där har utövarens utgångsnivå betydelse. Testpersonerna i artiklarna har varit allt från 

motionärer till elitlöpare vilket också medför att volym och duration har betydelse.  

7.1.7 Artiklarnas bevisvärde/kvalité 

Ett av urvalskriterierna redan i ett tidigt stadium var att artikeln skulle vara av hög 

vetenskaplig bevisvärde/kvalité. De artiklar som ansåg ha så pass låg eller ovetenskaplig 

kvalité vid den spontana anblicken genom bedömning av bland annat upplägget valdes bort. 

Det har medfört att många av de analyserade artiklarna bedömdes som hög bevisvärde även 

senare. De två Reviews som användes ansåg båda ha hög tillförlitighet på grund av att de hade 

många antal referenser (Jones & Carter, 2000; Levine, 2008). I och med att artiklarna i denna 

studie är grundade av forskare med troligtvis många års erfarenhet och goda kunskaper inom 

sitt område så har det varit svårt att urskilja på bra och mindre bra artiklar. En del av 

författarna hade upprepat sig i mer än en artikel vilket ökar trovärdigheten och kan vara ett 

tecken på erfarenhet. Inga artiklar som var med i studien har ansets vara dålig utan det är mer 

ett mått hur pass bra artikeln är. Samtliga artiklar är av vetenskapliga forskarstudier vilket för 

med sig att det har varit svårt att bedöma respektive artikels bevisvärde rättvist utifrån de 

kunskaper som fanns att tillgå. Så de artiklar som fått hög eller låg bevisvärde behöver 

nödvändigtvis inte ha fått samma av bevisvärde av andra eller vara sanningsenligt. 

7.1.8 Metoddiskussion – möjliga svagheter 

Det finns både styrkor och svagheter med en litteraturstudie. Fördelen är att det sammanställer 

information och kan ge en förtydligande bild av vad forskningen kommit fram till. En kritik i 

studien är att målsättningen har många gånger varit att hitta en heltäckande information om 

området vilket kan se som brist på strategi eller hållbar idé. Litteraturgranskningen i sådana 

fall är inte analys utan mer en inventering av fakta. Så mer struktur hade möjligtvis ledd till 

andra artiklar till Resultatet. (Backman, 2006, sid. 67-68; Forsberg & Wengström, 2008, sid. 

60). Dock inte nödvändigtvis bättre lämpade artiklar. 

En annan självkritik är att studien inte har gått djupare in på samtliga delar om löparekonomi, 

samspelet mellan VO2 max och ekonomi samt syre upptagnings kinetik vilket har varit viktiga 

aspekter enligt de artiklar som tar upp dessa ämnen. Dessa har endast kort påpekats. Det kan 

medföra att en total helhetsbild inte har skapat om hur saker och ting förhåller sig till 

varandra. Det kanske hade varit mer intressant om studien förklarade samtliga bakomliggande 

förklaringar till utveckling av VO2 max som är känd. Att förklara djupare på samtliga delar till 

utveckling av VO2 max skulle ha fört med sig en betydligt bredare studie vilket ansågs vara för 

omständigt. Dessutom finns risken att en sådan bred studie skulle leda sämre struktur och 
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avgränsning. I och med att artiklarna som har beskrivit dessa delar även har varit oklart om 

vad som gäller och hur det förhåller sig till varandra.  

Sökningarna av Journal of applied physiology och PubMed har med största sannolikhet inte 

varit totalt heltäckande, trots att sökningarna i många fall har upprepat flertal gånger i syfte att 

kontrollera om någon ny artikel har publicerats eller missad gammal artikel. En annan möjlig 

felkälla kan ha varit att avgränsningarna av ämnet inte är tillräckligt strikt. Att ha striktare 

skulle möjligtvis kunnat leda till mer specifik slutresultatet. Dock kan strikta ramar vid 

sökningen försvåra framgång att hitta relevanta artiklar som efterfrågas.  

7.1.9 Framtida forskning  

Hur stort behovet är av vidare forskning kan vara svår att bedöma. Ämnet är redan 

väletablerat, trots det fanns inget enigt resultat i studien av de befintliga artiklarna. Detta kan 

tyda på att ämnet VO2 max är brett och att synen på det kan skilja sig åt. Att många artiklar 

använde sig att liknande metoder och instrument men ändå inte fann likvärdiga resultatet kan 

också tyda på att ämnet inte är helt lätt att undersöka. Att artiklarna skulle visa så skilda 

resultat om VO2 max var inget som var känt innan studien påbörjades. Logiskt sätt borde det 

finnas ett tydligare resultat eftersom det finns så många publicerade artiklar. Vilket kan tyda 

på bred och djup kunskap om ämnet. Sedan kommer det många gånger finnas enstaka 

”uppstickare” som inte är eniga med resterande oavsett antal publiceringar. Att resultatet i 

artiklarna redan är riktade för sitt eget syfte och att metoderna skilde sig i några punkter från 

varandra kan förklara att resultatet är olika (Backman, 2006, sid 72; Patel & Davidson, 2003, 

sid. 118). Trots att de forskare som påstår att VO2 max ökade är dominerande så bedöms ändå 

att de som påstår annat ha hög tillförlitlighet på sin metod samt goda motiveringar till sitt 

resultat. Vilket jämnar ut kampen något om vad som sker vid träning. Kanske hade resultatet i 

just denna studie blivit annorlunda om metoden var en annan. Dock står det ändå klart enligt 

denna studie att ett slutgiltigt svar fortfarande inte existerar. Även om en sådan studie inte 

leder nya kunskaper inom ämnet så förtydligar det ändå statusen i dagsläget samt binder ihop 

primärkällorna. I och med att det finns så många primärkällor publicerade så är ett förslag att 

genomföra flera Reviews om ämnet. Syftet skulle då kunna vara att skapa en samlad bild som 

fokuserar på helheten som kan vara till nytta för vardagsträning hos både motionärer som mer 

erfarna utövare.  

8. Slutsats 

Utifrån resultatartiklarna som utgjort grunden för studien så är det ända eniga slutsatsen att 

det fortfarande inte är helt kartlagt på vilket sätt VO2 max påverkas av löpningsintervaller. (1) 

Dock är det majoritet till de artiklar som påvisade att VO2 max ökade. Det gäller också som 

slutsats i studien med bevisvärde som värderas till lågt i och med spridningen. (2) En av de 

huvudsakliga förklaringarna och kanske är den mest dominanta faktorn till förbättringarna är 

laktattröskeln. (3) Intensitet och utgångsnivå har större betydelse än volym och duration för 

utvecklingen avseende VO2 max.   

För att vara mer konkret och förtydliga om vad slutsatsen är i denna studie så kan det 

förklaras genom följande. Prestationen vid löpning efter att ha utövat en period av 

intervallträning är inte enbart beroende av kroppens VO2 max, om den antingen ökar, minskar 

eller är oförändrad. Det kan även förklaras genom muskulaturens förmåga att transportera bort 

slaggprodukter såsom laktat vid fysiskt krävande arbeten. Är muskelns förmåga till uttömning 

effektiv, då minskar det också kravet på kroppens kardiovaskulära system. Det vill säga 
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hjärtat och blodet har mindre ”press” att transportera nytt syrerikt blod till de arbetande 

muskulaturerna. Det är vad denna studie påvisar med laktattröskel.  
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