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Förord
Vi vill passa på att tacka alla som gjort denna studie genomförbar. Först vill vi tacka Dr.
Lennart Gullstrand som gav oss möjligheten att genomföra denna studie på
Riksidrottsförbundets idrottsfysiologiska laboratorium, men också för hans stöd och expertis
under arbetets gång. Samt all personal vid samma enhet ska ha tack för deras hjälp och stöd,
ofta under sena kvällar efter ordinarie arbetstid. Vi vill också ge ett stort tack till vår
handledare Karin Söderlund för goda råd och idéer. Ett tack går också till alla de fem
deltagarna som fullföljde hela studien och visade prov på stark vilja när de genomförde de 12
tuffa passen.

Sammanfattning
Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie var att undersöka vilka fysiologiska effekter sex veckors högintensiv
intervallträning (HIIT) på löpband med hyperoxi (>20,94 % syre) samt med normoxi (normal
rumsluft) hade under kontrollerade former. De frågeställningar som hjälpte att besvara syftet
var: (1) Hur förändras VO2max efter sex veckors högintensiv träning? (2) Hur förändras
prestationen efter sex veckors högintensiv träning? (3) Hur påverkas löpekonomin av sex
veckors HIIT? (4) Vilka fysiologiska effekter gav hyperoxiträning?

Metod
I studien deltog initialt åtta manliga vältränade löpare varav fem stycken fullföljde studien.
Karaktäristiken för de fem försökspersonerna (FP) var: ålder (år) 27,6 ± 5,8, längd (cm)180,9
± 5,0, vikt (kg) 68,6 ± 6,2, årsbästa 10 km (mm:ss) 33:44 ± 01:11 och VO2max (ml/kg/min)
69,0 ± 2,3. FP delades in i test- och kontrollgrupp och studien var utformat som en singleblind. Under en sex veckors träningsperiod tränade FP två gånger per vecka under
kontrollerade former i laboratoriemiljö på löpband. Träningen bestod av HIIT i 3-6 st x 6 min
arbete med 4 min vila. Hyperoxigruppen fick tillgång till intermittent extra syre genom
Oxelerate. Normoxigruppen fick normal rumsluft administrerad genom samma apparatur. Det
gjordes tester innan och efter träningsperioden som bestod av ett submaximalt test för att
fastställa laktattröskel och löpekonomi, samt ett maximalt syreupptagningstest där även
prestationen mättes.

Resultat
De signifikanta (P <0,05) resultat studien kunde visa på var att prestationen förbättrades för
alla FP efter sex veckors HIIT (414,6 ± 85,8 till 460,6 ± 80,4 sekunder). Maxlaktatet blev
signifikant högre hos hyperoxigruppen (17,7 %) och signifikant lägre hos normoxigruppen (19,1 %).

Slutsats
HIIT gav en signifikant ökad prestation för alla FP. Hyperoxi hade bara effekt på maxlaktat.
Löpekonomin och VO2max var oförändrad efter sex veckors HIIT.
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1 Inledning
1.1 Introduktion
”Den fysiska konditionsförmågan avgörs av tre konditionsfaktorer (som i sin tur är indelade i
flera undergrupper): aerob maxeffekt, nyttjandegrad och arbetsekonomi”
(Mattson & Larsen 2013 s. 76-81). Det mest populära att undersöka i vetenskapliga studier
kring kondition är aerob maxeffekt (VO2max) vilket då bara är en av de tre parametrarna som
avgör den fysiska konditionsförmågan. Det är således viktigt att mäta alla dessa tre parametrar
för att få en tydligare bild över den totala fysiska kapaciteten, vilket kommer att göras i denna
studie.

Sverige var under mitten av 1900-talet en framstående nation inom medel- och
långdistanslöpning, men i dagsläget ligger Sverige långt ifrån den absoluta världseliten. Det
kan kanske till viss del bero på att vi inte har samma yttre förutsättningar i form av varmt
klimat samt närbelägen tillgång till höghöjdsträning. Skulle det kunna finnas andra metoder
som man på dessa nordliga breddgrader skulle kunna tillämpa för att bli mer
konkurrenskraftig?

Som en sorts motpol till höghöjdsträning skulle man kunna använda sig av hyperoxiträning.
Med hyperoxi menas att man inandas en syrgasblandning som är >20,94 %, vilket tidigare har
visat sig ha en god effekt på prestationen. Dock är det fortfarande relativt outforskat vid
löpning. Man skulle genom denna träning kunna ta sig över platåer. Genom träning med
hyperoxi kan man också bedriva, till exempel, sin tröskelträning vid en högre hastighet men
med samma intensitet som innan. Detta kan medföra att träningen ger en större effekt.

Förhoppningen är att denna träningsmetod ska ge bra resultat som gör att elitlöpare vill
tillämpa det i sin träning, och att det i slutändan leder till att Sverige blir en mer framgångsrik
löparnation. Denna studie kommer undersöka effekterna av högintensiv intervallträning
(HIIT) där löpare får tillgång till hyperoxi.

1.2 Bakgrund
I bakgrunden kommer det att förklaras en del ord och begrepp som är relevanta för detta
arbete.
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1.2.1 Syretillförsel
Alla studier som gjorts med hyperoxi har genomförts med färdigblandad gas från tuber eller
säckar. Då andas man således in all luft från en färdig blandning. Detta gör att gasblandningen
inte påverkas av luftsammansättningen som finns i omgivningen. Den färdigblandade gasen är
både dyr och tar lång tid att framställa i jämförelse med Oxelerate (den metod som använts i
denna studie, se vidare under metoddelen). Under högintensivt arbete konsumeras en stor
mängd luft och det blir ett stort extra arbete att blanda luften manuellt i säckar alternativt i
flaskor.

1.2.2 Olika typer av syrgasblandningar
Hyperoxi är luft som har högre syrehalt än normal rumsluft (>20,94 %). Hyperoxi kan uppnås
genom att lufttrycket är höge än vad det är på havsnivå. Detta kan genomföras med hjälp av
tryckkammare eller liknande. Hyperoxi har använts inom träning under en längre tid.
Träningsstudier ända tillbaka från 1950-talet bekräftar detta (Bannister, Cunningham,
Douglas, 1953).

Normoxi är den normala rumsluftens sammansättning. Det innebär cirka 20,94 % syre (O2),
78,08 % kväve (N), 0,94 % ädelgaser, 0,03 % koldioxid (CO2) och ett lufttryck på 1000 hPa.
Hypoxi är luft som har lägre syrehalt än normal rumsluft (<20,94 %). Hypoxi kan också
uppnås genom att lufttrycket är lägre än vad det är på havsnivå.

1.2.3 Syremättnad i blodet
Blodets syremättnad är en av de faktorer som begränsar den aeroba kapaciteten eftersom man
idag vet att syremättnaden sjunker vid ansträngning. Vid vila vet man att syremättnaden på
havsnivå är 98,64 ± 0,49 % för män (Goldberg, Buhbut, Mimouni, Joseph & Picard 2012).

En studie har visat att vid arbete på 100 % av VO2max är syremättnaden i det arteriella blodet
cirka 90,6 % vid normoxi och cirka 95,9 % vid hyperoxi (26 % O2) hos vältränade individer.
Detta innebär att syremättnaden går ner under hårt arbete. Det finns också ett linjärt samband
mellan procentuellt arbete av VO2max och syremättnaden. Desto högre procent av VO2max,
desto lägre syremättnad i blodet. (Bassett & Howley 2000)
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Liknande effekt visade forskare i Finland när de undersökte syremättnaden i det kapillära
blodet under intervaller om 3 x 3 x 300 meter på löpband med nio 400 meterslöpare på finsk
nationell nivå. Här fanns en signifikant (P <0,05) skillnad i syremättnad när löparna sprang på
83 % av deras årsbästa på 400 m. Normoxigruppen hade som lägst 88,7 % och
hyperoxigruppen 95,9. Syrgasblandningen som användes här var 40 % O2. (Nummela,
Hämäläinen & Ruusko 2002)

Syremättnaden i blodet nämns också i de flesta studierna som den effekt som har störst
inverkan på prestations- och VO2max-förbättringen mellan hyper- och normoxi.

1.3 Forskningsläge
Forskningsläget är indelat i fem olika kategorier. De fem kategorierna som kommer att
redovisas är 1) Akuta hyperoxistudier på VO2max, 2) Akuta hyperoxistudier på prestation
(time trial och, peak workload), 3) Höghöjdsträning, 4) Hyperoxins påverkan under vila och
5) Träningseffekter av hyperoxi (longitudinella studier). Genom att undersöka forskningsläget
från 1950-tal till nutid kommer utvecklingen kunna ses över tid. .

De studier som inkluderats under akuta hyperoxistudier på VO2max och akuta hyperoxistudier
på prestation har alla använts sig av antingen löpband, en cykelergometer eller en
roddergometer. Försökspersonernas träningsgrad i studierna sträcker sig från vältränade till
otränade.

En studie från Nya Zeeland menar att sannolikheten för att få en förändring i ett för- och ett
eftertest är 95 % även om försökspersonerna inte har förändrat något som borde påverka
resultatet. Skillnaderna i fysiska tester beror inte enbart på fysiska skillnader utan han menar
att motivation, kunskap och trötthet är tre faktorer som bör tas i beaktande och förhindras i
största möjliga mån. (Hopkins 2000)

1.3.1 Akuta hyperoxistudier på VO2max
Genom att granska vilken effekt hyperoxi har på VO2max fås en större förståelse för hur det
kommer att påverka en träningsperiod och vilken syrehalt som bör användas i denna studie.

Det finns gott om akuta studier som är gjorda på hyperoxins inverkan på VO2max. De studier
som inkluderats har använt sig av syrgasblandningar (O2) från 100 % till 26 %. Två studier
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har använt sig av 26 % syre och de har fått 6,6 % samt 6,3 % förbättring av VO2max i sina
studier (Powers, Lawler, Dempaey, Dodd & Landry, 1989; Harms, McClaran, McClaran,
Nickele, Pegelow, Nelson & Dempsey 2001). Två studier som använt sig av 100 %
syrebandning har bägge fått 8,1 % högre VO2max (Margaria, Camporesi, Aghemo & Sassi
1972; Knight, Schaffartzik, Poole, Hogan, Bebout & Wagner 1993). Tre studier inkluderades
där syrehalten i inandningsluften är runt 50 % (Ekblom 50 %, Plet 55 % och Peltonen 62 %).
Dessa tre visade en förbättring av VO2max på 11,1-12,6 % (Ekblom, Huot, Stein &
Thorstensson 1975; Plet, Pedersen, Jensen & Hansen 1992; Peltonen, Rantamäki, Nittymäki,
Sweins, Viitasalo & Rusko 1995). Den sista blandningen som inkluderades är hur 30-32 %
syrehalt påverkar VO2max. Två studier har använt sig av 30-32 % syre när de gjort sina tester
och detta har visat en förbättring på 13,3-14 % (Peltonen, Tikkanen & Rusko 2001; Nielsen,
Madsen & Svendsen 1998). Alla de studier som inkluderats visar samma resultat, att man
höjer sitt VO2max genom att få extra syre tillfört vid ett akut test.

1.3.2 Akuta hyperoxistudier på prestation
För att ytterligare kunna se effekter av hur hyperoxi kan påverka träning tas här upp vad
forskningen säger om hur påverkan är på prestation. Några av studierna har använt sig av
time-trialtest (till exempel 20 km-test på ergometercykel). Det är ett all-out test där man
undersöker hur sluttiden förändras efter att ha använt både normoxi och hyperoxi. Studier där
man använt sig av stegrande test där man mätt peak-workload har också inkluderats. Det vill
säga hur hög belastning man kommer upp i när man successivt ökar belastningen. Studierna
som inkluderats har använt sig av allt från 26 % upp till 100 % syreblandning. Det är dock
mycket svårt att fastställa vilken syrehalt som ger bäst effekt på prestation.

För time-trialtesterna är det klart att hyperoxi ökat tiden man kan träna på en given belastning.
Artiklar som publicerats mellan 1970–90-talet visar i snitt en lite lägre prestationsförbättring.
Förbättringen ligger då mellan 15,1 och 31,0 % (Margaria et al, 1972; Fagraeus, Hesser &
Linnarsson 1974; Adams & Welch 1980; Buick, Gledhill, Froese & Spriet 1980; Wilson,
Welch & Liles 1975; Hogan, Cox & Welch 1983), medan artiklar från 1990 och framåt visar
förbättringar mellan 32,3 och 57,0 % (Plet et al. 1992; Chich, Stark & Murata 1993; Harms et
al. 2001; Linossier, Dormois, Arsac, Denis, Gay, Geyssant & Lacour 2000). Harms (2001)
fick störst prestationsökning och är den enda studien som är genomförd med kvinnor. De
andra studierna är genomförda med män.
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Peak workload-testerna är närmare varandra än time-trialtesterna, och här ser man ingen stor
skillnad från 1970 fram till idag. Det visar sig att det även finns en förbättring i dessa tester.
Studierna visar på ökad prestation från 3,2 % upp till 8,7 % (Hogan, Cox & Welch 1983;
Powers et al. 1989; Knight et al. 1993; Peltonen et al. 1995; Peltonen, Rusko, Rantamäki,
Sweins, Nittymäki & Viitasalo 1997; Nielsen, Madsen & Svendsen 1998; Peltonen, Tikkanen
& Rusko 2001).

1.3.3 Hyperoxi under vila
Ska man använda sig av hyperoxi under vila eller inte? Med hyperoxi under vila menas att
försökspersonerna (FP) i testgruppen inte bara skulle få tillgång till hyperoxi under arbetet
utan också i vilan mellan arbetsfaserna.

Peeling och Andersson (2011) använde sig av hyperoxi (40 % O2) under vila. FP skulle
springa 3 x 6 minuter långa intervaller med 2 minuters vila. Testet gjordes av samma personer
två gånger där FP ena gången fick hyperoxi under vilan och andra gången fick de normoxi.
Testerna var blindade så FP visste inte om de fick hyperoxi eller ej. Resultatet visade att det
inte fanns några skillnader i prestation mellan hyperoxi och normoxi. (Peeling & Andresson
2011)

Liknande resultat kan ses i Sperlich, Zinner, Krueger, Wegrzyk, Achtzehn och Holmbergs
(2012) studie där ett maxarbete utfördes på 30 sekunder följt av 6 minuters vila. Här kunde
inte några signifikanta skillnader (P <0,05) ses som skulle tyda på att man får bättre
återhämtning med hyperoxi, då med 100 % O2-blandning. (Sperlich et al. 2012)
Två studier har dock visat positiva resultat med hyperoxi under vilan. Den ena är dock med
100 % syre där man kunde se en signifikant (P <0,05) skillnad i maximal effektutveckling på
30 sekunders maxarbete med fyra minuters vila (Bartholomew, Stannard & Morton, 2008).
En studie visade också att inom karate kan man genom att inandas 95 % syre mellan matcher
få signifikant lägre laktatnivåer (Pupis, Slizik & Bartik, 2013).

1.3.4 Höghöjdsträning
Höghöjdsträning kan vara intressant att ta upp i detta avsnitt eftersom att det är motsatsen till
hyperoxi. Här använder man sig av effekterna av att bo på hög höjd. Den effekt de flesta
strävar efter är den ökade produktionen av erytropoetin (EPO) och detta ger ökad produktion
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av erytrocyter (Rusko, Tikkanen & Peltonen 2004). Ett problem man stöter på när man bor
och lever på hög höjd är att prestationsförmågan blir sämre på grund av det lägre lufttrycket.

Vad säger studier om kombinationen hyper- och hypoxi? Tydliga bevis har hittats för att man
kan öka prestationen genom att använda sig av hyperoxiträning på hög höjd. I en studie har
sexton cyklister tränat på 1860 m höjd. Gruppen delades in så att åtta blev kontrollgrupp
(tränade utan extra tillgång till syre) och åtta blev försöksgrupp (fick hyperoxi under
träningspassen). Träningsperioden var under 21 dagar och de tränade tre pass om dagen.
Hyperoxigruppen andades en gasblandning på 26 % O2 under träningspassen. Resultaten
visade en signifikant (P <0,05) förbättring för hyperoxigruppen efter träningsperioden på ett
prestationstest.(Morris, Kearney & Burke 2000)

Chich, Stark och Murata (1993) kunde i en studie med hyperoxi visa på liknande resultat där
det efter en 42 dagars träningsperiod på 1600 m höjd erhöll en signifikant förbättring (P
<0,05), dock saknades en kontrollgrupp i denna.

I en översiktsartikel om hyperoxiträning på hög höjd menar författaren att denna typ av
träning ger goda resultat på prestation förutsatt att träningen som bedrivs är högintensiv. Dock
menar författaren att mera forskning behövs på detta område för att säkerställa effekten av
hyperoxi på hög höjd. (Wilber 2001)

1.3.5 Träningseffekter av hyperoxi
Effekterna av hyperoxiträning har diskuterats länge. Redan i början av 1953 användes denna
träningsmetod. Det var av Roger Bannister då han sprang den första engelska milen under
fyra minuter. Han presenterar delar ur sin träning och effekterna i artikeln från 1953.
Resultaten från Bannisters studie visade att han kunde öka intensiteten under träningen vid
användning av hyperoxi. (Bannister, Cunningham & Douglas 1953)

Kilding, Wood, Sequira och Benetti (2012) menar att träningseffekter av hyperoxi inte lönar
sig gentemot träning i normoxi, och till och med att hyperoxiträning försämrar prestationen
hos en idrottare gentemot normoxiträning. Författarna menar på att skillnaden mellan denna
studie och många andra är att i de flesta andra som visat på positiva effekter har man använt
sig av otränade (Armstrong & Jacks 2000) eller motionärer (Perry, Reid, Perry & Wilson
2005; Perry, Talanian, Heigenhauser & Spriet 2007) vilket har stor inverkan på resultaten
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enligt studien. Studien pågick i fyra veckor där sexton vältränade cyklister (60,2 ml/kg/min,
peak-workload 348 W) tränade två pass i veckan. Hälften av dessa fick tillgång till hyperoxi
och hälften fick normoxi (Kilding et al. 2012). Dock kan det diskuteras om hur pass
vältränade dessa cyklister var.

Perry, Talanian, Heigenhauser och Spriet (2007) har i en träningsstudie med nio deltagare
uppdelade i försöks- och kontrollgrupp kunnat visa att sex veckors träning förbättrar VO2max
samt prestation (time-trialtest) för samtliga deltagare. Dock var det ingen skillnad mellan
hyperoxigruppen och normoxigruppen. Den enda skillnaden mellan grupperna var på
träningsbelastningen där hyperoxigruppen kunde träna på en signifikant (P<0,05) högre
belastning (Perry et al. 2007). Två år tidigare gjorde Perry, Reid, Perry och Wilson (2005) en
liknande studie, då också med nio försökspersoner uppdelade i försöks- och kontrollgrupp.
Även i denna studie kunde författarna visa att hyperoxigruppen hade en signifikant (P<0,05)
högre träningsbelastning än normoxigruppen med hela 8,1 %. Skillnaden denna gång var att
här presterade också hyperoxigruppen bättre än normoxigruppen under ett time-trialtest dock
inte signifikant resultat, men en tydlig tendens (P<0,10) fanns att hyperoxi var anledningen
till den förbättringen (Perry et al. 2005). Perry et al. (2005) förklarar också att anledningen till
prestationsförbättringen är den ökade träningsbelastningen.

Chich, Stark och Murata (1993) kunde också se samma tendenser i sin studie som i Perry et
al. (2005), och de var att efter sex veckors träning med hyperoxi kunde man se en
prestationsförbättring hos de fem försökspersonerna (Chich, Stark & Murata 1993).

En studie som är extra intressant är en från Finland. Den är intressant eftersom att den har en
väldigt lik försöksgrupp samt att den är gjord på löpning, precis som i denna studie. Det är
löpare på nationell nivå (finsk och svensk nivå anses jämbördiga med varandra). I denna
studie så tränade sexton manliga löpare, och åtta av dem tränade med hyperoxi och åtta som
tränade med normoxi. De tränade tre pass i veckan under en träningsperiod på fyra veckor: ett
intervallpass 6 x 3 min med ökande belastning, en som var 20 min på anaerob tröskel och ett
pass på 90 % av anaerob tröskel i 20 min. All träning skedde på löpband. Innan träningen
började gjordes ett tröskel- och maxtest, ett 3000 m-test och ett test för att bestämma den
maximala anaeroba löphastigheten, VMART (Rusko & Nummela 1996). Resultatet från denna
studie visade på förbättringar för hyperoxigruppen på 3000 m från 9:55,1 ± 42,4 till 9:39,6 ±
35,9 (P <0,05) och i VMART från 109,11 ± 5,97 till 112,56 ± 6,65 ml• kg-1 • min-1 (P <0,05).
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En slutsats från denna studie är att hyperoxiträning förbättrar prestationen på 3000 m, samt att
den maximala anaeroba löphastigheten (VMART) förbättras. Studien menar att förbättringarna
kan bero på den större träningsbelastningen hos hyperoxigruppen. (Hämäläinen, Ikka
Nummela & Ruusko 2000)

I alla de ovan nämnda studierna användes intervaller som träningsform.

1.3.6 Slutsats av forskningsläget
Alla akuta studier visar på en ökad prestation och VO2max under arbete med hyperoxi. Att
använda sig av hyperoxi under vilan har visat på olika resultat, dock verkar det krävas en hög
syrekoncentration (>95 % O2) för att få positiva effekter. Genom att tillföra hyperoxi under
höghöjdsträning kan man förmodligen utvinna stora effekter, dock skulle det krävas stora
resurser samt mer forskning på området. Att använda sig av hyperoxi som träningsform över
tid har i de flesta fall visat på goda effekter på prestation, men verkar inte ha några större
effekter på VO2max.

1.4

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie var att undersöka vilka fysiologiska effekter sex veckors högintensiv
intervallträning (HIIT) på löpband med hyperoxi (>20,94 % syre) samt med normoxi (normal
rumsluft) hade under kontrollerade former.

Frågeställningar


Hur förändras VO2max efter sex veckors högintensiv träning?



Hur förändras prestationen efter sex veckors högintensiv träning?



Hur påverkas löpekonomin av sex veckors HIIT?



Vilka fysiologiska effekter gav hyperoxiträning?

Hypotes
Genom hyperoxiträning kan man förbättra VO2max och prestation (tid till utmattning).

2

Metod

2.1 Försökspersoner
Totalt rekryterades tio stycken manliga försökspersoner (FP) till studien. Slutligen var det åtta
stycken som startade träningsperioden, och fem stycken som fullföljde hela studien. Kravet
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för deltagande var att man skulle ha sprungit/ha kapacitet för 10 kilometer (km) under 35
minuter (min) eller 5 km under 17 min. Målet var att få så bra FP som möjligt, men med tanke
på studiens design och omfattning var det svårt att få de allra bästa löparna i landet att ställa
upp. Dock valdes en FP av en god nivå för att säkerställa att resultaten om möjligt skulle gå
att tillämpa i elitlöpares framtida träning. Alla de åtta FP som startade träningsstudien hade
uppnått dessa tidskrav och låg mellan 32-35 min på 10 km löpning och tävlade aktivt på både
bana och landsväg, se Tabell 1. FP som rekryterades vara alla mycket vana löpare och hade en
ordentlig träningsbakgrund inför studien. Alla FP var också bekanta med att springa på
löpband då det var det underlaget som skulle användas genom hela studien. Skriftlig
information (se bilaga 2) skickades ut till FP i förhand, och testförfaranden förklarades
muntligt inför alla tester. FP gav både skriftligt och muntligt medgivande till deltagande i
studien. FP gav godkännande om att deras resultat skulle få användas till framtida forskning
vid behov. De hade rätten att närsomhelst avbryta studien utan närmare förklaring. FP:s data
förvarades med kodade namn, och alla FP:s data som är presenterad är också anonymiserad.
FP fick efter studiens slut ta del av alla sina personliga värden från för- och eftertester samt
träningspass. I denna studie har det tagits hänsyn till de fyra huvudkraven för forskningsetik
(informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) enligt
forskningsmetodikens grunder (Patel & Davidson 2011, s. 64).
Tabell 1 - Grundläggande karaktäristik hos alla FP som fullföljde studien.

Ålder (år)

Längd (cm)

Vikt (kg)

27,6 ± 5,8

180,9 ± 5,0

68,6 ± 6,2

Årsbästa 10 km (mm:ss)
33:44 ± 01:11

2.1.2 Bortfallsanalys
Anledningen till bortfall berodde i två fall på brist av tid och logistik innan träningsperioden
började. En föll bort på grund av skada och sjukdom en vecka in i träningsperioden. De två
övriga föll bort på grund av sjukdom. En under de första veckorna av träningsperioden och
den andra hade återkommande sjukdomsperioder och tvingades hoppa av studien med cirka
två veckor kvar. Detta beror nog på att själva träningspassen var mycket fysiskt krävande och
utsatte kroppen för en stor stress. Att också träningsperioden var från oktober till december då
klimatet ändras och en hel del sjukdomar florerar kan också ha påverkat.
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2.2 Studiens utformning
Alla träningspass samt för- och eftertester ägde rum i Riksidrottsförbundets
idrottsfysiologiska laboratorium på Bosön (Lidingö, Stockholm). Studiens upplägg var att den
var utformad som ett single-blind. FP var indelade i två grupper, hyperoxi respektive normoxi
där ingen av FP visste vilken grupp de tillhörde. De delades in i matchade grupper utifrån
ålder, vikt, VO2max och tid på 10 km. Dock på grund av avhopp under studiens gång blev
fördelningen något snedfördelad i slutändan, se Tabell 2. Två gånger i veckan under sex
veckor var FP tvungna att besöka laboratoriet för att genomföra högintensiv intervallträning.
Vid två andra tillfällen var de också i laboratoriet för att genomföra för- och eftertester.
Förtesterna genomfördes en vecka innan själva träningsstudien drog i gång, och eftertesterna
ägde rum en vecka efter att sista träningspasset var genomfört. Detta för att det vid en tidigare
studie, där de hade fyra dagar från sista träningen till eftertester, uppmärksammade att det kan
krävas längre tid att återhämta sig efter en sådan träningsperiod med hyperoxi då man ligger
på en mycket hög belastning (Kilding et al. 2012).

Under den sex veckor långa träningsperioden förde alla FP en träningsdagbok. Detta var för
att det skulle gå att följa deras träning under tiden, och för att i efterhand eventuellt kunna se
orsaker till att deras resultat blev som de blev. Då den träning som skulle bedrivas var mycket
fysiskt krävande, var det viktigt att den totala belastningen av övrig träning inte blev för stor.
Träningsdagboken var specialdesignad för just denna studie och fylldes i på internet. FP
kunde inte se varandras träning utan endast sin egen. Författarna till denna studie hade
tillgång till allas träningsdagböcker (för utformning, se bilaga 7).
Tabell 2 - Karaktäristik och resultat från förtester hos hyperoxi- samt normoxigrupperna. Datan är presenterad som
medel ± SD.

Hyperoxi (n=3)

Normoxi (n=2)

Ålder (år)

31,7 ± 1,7

21,5 ± 0,5

Längd (cm)

179,5 ± 6,5

183,0 ± 0,0

Vikt (kg)

65,6 ± 6,6

73,2 ± 0,1

Årsbästa 10 km (mm:ss)

34:08 ± 01:27

33:08 ± 00:26

Karaktäristik
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2.3 Material
Vid alla mätningar av syreupptag (på laktattröskel- och maxtest vid för- och eftertester)
användes Jaeger Oxycon Pro (CareFusion GmbH, Hoechberg, Germany) med inställningen
”mixing-chamber”. Mätningarna inkluderade syreupptag, koldioxidproduktion, respiratoriska
utbyteskvoten (RER), ventilation, andingsfrekvens, fraktion av utandat syre och koldioxid. FP
använde sig av en Combitox ansiktsmask (Dräger Saftey AG, Lübeck, Germany) att andas
igenom via ett Radiaxvalv och en slang. Systemet startades upp minst 30 min innan
användning för att den skulle hinna värma upp. Därefter utfördes en kalibrering av
omgivningsbetingelser, volym och gas (15,00 % O2, 5,987 % CO2, Air Liquide, Paris,
France). Kalibreringen gjordes inför varje ny mätning av syreupptag. Denna utrustning är
kontinuerligt validerad mot Douglas Bag-metoden (vilken anses vara Gold Standard inom
syreupptagningsmätning) av personalen på Riksidrottsförbundets idrottsfysiologiska
laboratorium.

Istället för syrgastuber användes en något modifierad syrekoncentrator, NewLife Intensity 10
(AirSep Corp, Buffalo, New York, USA), som omvandlade omgivningsluften till 93-95 % syre
genom att separera syre (O2) och kväve (N), och den gav sedan intermittent tillförsel genom
Oxelerate (Oxelerate ver 1,1 with firmware 1,24, Oxelerate, Tumba, Sweden). Oxelerate
kände av när FP startade inspirationen och administrerade sedan ut syre med ett flöde av 18
L/min och en ventilstyrning av 0,8 sek. Genom denna metod adderades endast syre exklusivt
under inspirationsfasen. För att distribuera normoxiförhållandet till FP användes en medicinsk
rumsluftkompressor, Ventilair II (Hamilton Medical AG, Bonaduz, Schweiz) som också hade
sin tillförsel genom Oxelerate. Den hade samma ventilstyrning och tryck som vid
hyperoxiförhållandet för att FP ej skulle veta vad denne fick. Det producerade syret hade en
koncentration på 93-95 % och när det sedan blandades i munhålan har det uppmätts att ha en
koncentration på 26-30 % (FIO2) (Boberg 2012).
Vid för- och eftertester samt under träningspassen med hyperoxi/normoxi användes ett
löpband av Rodby (Rodby Innovation AB, Hagby, Vänge, Sweden). Löpbandet är måttbeställt
och har en total längd av hela löpmattan på 9875 mm, och en bredd av 2500 mm, vilket ger en
faktisk löpyta på 4500 x 2500 mm. Det har en vikt av 1700 kg och är nedsänkt i en
betonggrop vilket gör att den har samma nivå som golvytan. Det har en maxhastighet av 50
km/h och en maximal lutning av 15º och drivs av två AC-motorer på 5,0 kW. Löpbandet har
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en extern enhet där hastighet, lutning samt start och stopp justeras. På detta löpband justerades
hastigheten med steg om 0,2 km/h. Vid löpning på bandet gick det att bygga på med extra
relingar för att minska löpytan och möjliggöra att FP kunde hoppa av och på lättare, se bilaga
6. Vid träningspassen med hyperoxi/normoxi fanns ett ytterligare löpband att tillgå vid själva
uppvärmningen, ett Katana Sport XL 200V (Lode B.V., Groningen, Netherlands) med en
löpyta på 2200 x 700 mm.

2.4 För- och eftertester (tröskel- och maxtest)
För att bestämma laktattröskeln samt den maximala syreupptagningen (VO2max) genomfördes
ett test på löpband både före och efter träningsblocket på sex veckor. Det första som gjordes
var att ta vilolaktat, sedan fick FP värma upp i 5 minuter på en hastighet som var 2 km/h lägre
än den första nivån på laktattröskeltestet. Därefter inleddes det med ett laktattröskeltest som
bestod av fyra till sex nivåer som alla var 5 min långa. Detta för att säkerställa att FP hade
uppnått steady-state (Tanner & Gore, 2013, ss. 84-85). Mellan varje nivå var det 1 minut vila
då FP hoppade av löpbandet. Under den tiden var det laktatprovtagning samt att FP fick skatta
sin upplevda ansträngning i ben (lokalt) och andning (centralt) utifrån Borgskalan (Borg
1982). Laktatprovtagningen skedde genom ett stick i fingret där kapillärt blod samlades upp i
ett kapillärrör (20 µl) som sedan lades i ett förpreparerat provrör med säkerhetslock (EKF
safe-lock) innehållandes en hemolysisk lösning (1 ml). Provet analyserades sedan i en Biosen
C-Line Clinic (EKF-diagnostics GmbH, Barleben, Germany). Direkt efter att provtagning
gjorts analyserades laktatet. Detta för att kunna följa utvecklingen av laktatkurvan och se när
FP hade uppnått tillräckliga laktatnivåer. Under hela laktattröskeltestet hade löpbandet 0º
lutning (efter en koll av löpbandet med mätinstrument visade det sig att 0º på detta band i
verkligheten motsvarar 0,1º). På alla nivåer (förutom uppvärmningen) mättes
syreupptagningsförmågan (VO2) för att kunna fastställa löpekonomin (energiförbrukningen
uttryckt i ml O2/kg/km). Alltså den mängd syre som man förbrukar under 1 km.
Insamlingstiden var 15 sekunder och löpekonomin definierades som den sista
sammanhängande minuten på varje nivå exkluderat den sista 15 sekundersinsamlingen, alltså
från 03:45 till 04:45. Detta för att den sista insamlingen på 15 sekunder (sek) kan vara
påverkad av FP hoppar av löpbandet i förtid. Vanligen när man mäter löpekonomi på löpband
använder man sig av 1 % lutning (0,57º) vilket gör att de uppmätta värdena från denna studie
ej är jämförbara med andra studiers värden (Foster & Lucia 2007). Dock är det fortfarande
möjligt att jämföra per individ och mot varandra inom denna studie. Löpekonomin
analyserades bara på de nivåer som var submaximala och sedan togs ett medelvärde för dessa
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(Santos-Concejero, Tam, Granados, Irazusta, Biduarrazaga-Letona, Zabala-Lili & Gil, 2013).
Att nivåerna var submaximala fastställdes från resultatet av laktatproverna. Hastigheterna på
varje nivå var individanpassade utifrån person- och årsbästatider på 5 och 10 km löpning,
samt efter samtal med FP om dennes aktuella träningsstatus.

För att definiera laktattröskeln användes OBLA-metoden (Onset of blood lactate
accumulation) där man använder sig av fix laktatvärden vid 2 mmol/L och 4 mmol/L (Sjödin
& Jacobs 1981). Vid för- och eftertesterna noterades vid vilken hastighet (km/h) samt puls
laktatvärdena för 2 och 4 mmol/L inträffade.

Efter laktattröskeltestet var det aktiv vila (gång, lätt löpning) på 5-10 min innan maxtestet
startade. Upplägget var att använda en fix hastighet som utgick från laktattröskeltestet (vid
den hastighet där 4 mmol/L uppnåddes) och där lutningen stegrade för varje minut enligt ett
bestämt schema, se Tabell 3. Enligt detta upplägg brukar det vanligen ta mellan 5-9 min innan
FP kliver av. Syftet med maxtestet var att FP skulle uppnå VO2max samt att det skulle fungera
som ett prestationstest. Vid både för- och eftertesterna sprang varje FP på samma hastighet,
och detta för att mäta prestationen genom tid till utmattning. FP fick kontinuerligt auditiv
återkoppling om hur länge det var kvar på respektive nivå. Vid eftertesterna var FP
informerad om vilken tid de hade presterat vid förtesterna. När FP uppnått total utmattning
och antingen klivit av eller blivit upphissad i selen, fick FP sätta sig ner på en pall. Där fick
FP skatta ansträngning genom Borgskalan i ben respektive andning, samt att laktatprov togs 1
min och 3 min efter det att maxtestet avslutats (under hela denna tid var FP tvungen att sitta
ner). VO2max definierades som den högsta sammanhängande minuten baserat på en
insamlingstid av 5 sek.
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Tabell 3 - Höjningsschema för maxtest under för- och eftertester.

Minut

Lutning

0-1

0°

1-2

1°

2-3

1,5°

3-4

2°

4-5

2,5°

5-6

3°

6-7

3,5°

7-8

4°

8-9

4,5°

9-10

5°

Pulsen registrerades under hela för- och eftertesterna med hjälp av Activio Fitness System
(Activio AB, Stockholm, Sweden). Pulsfilerna för varje FP på testerna sparades automatiskt på
MyActivio vilket möjliggjorde pulsanalys i efterhand. Pulsen noterades också för hand i ett
protokoll under laktattröskeltestet efter 3, 4 och 5 min på varje nivå, och under maxtestet
noterades pulsen även för hand varje minut, se bilaga 2 och 3.

För att öka säkerheten sprang varje FP med en väst med tillhörande säkerhetssele kopplad i
taket under både laktattröskeltestet och maxtestet. Detta för att löpbandet som användes har
en mycket stor löpyta samt för att FP skulle kunna känna sig trygg att ta ut sig maximalt utan
risk för personskada.

2.5 Hyperoxi- och normoxiträning
Upplägget var att varje FP skulle komma till laboratoriet två gånger per vecka under sex
veckor, alltså totalt tolv stycken träningspass (2x/v i 6v = 12 pass). FP hade tillåtelse att missa
maximalt två stycken träningspass av de tolv sammanlagt. Detta för att försöka minska ett
eventuellt bortfall på grund av lindrig skada eller sjukdom. Ambitionen var att det skulle vara
minst två dagar mellan träningspassen, men på grund av praktiska omständigheter blev det vid
några tillfällen endast en dags vila. Detta var givetvis ej optimalt, men det var i detta fall
bättre att genomföra passen med en dags vila än att inte genomföra det alls.
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Det första som gjordes när FP kom var att ta vilolaktat samt invägning. Vägning gjordes i
preventivt syfte i fall att någons värden skulle avvika, och att man då skulle kunna härleda det
till en upp- eller nedgång i vikt. FP genomförde inför varje träningspass en standardiserad
uppvärmning på löpband i 12 km/h på 0°-lutning i 10 min. Efter uppvärmningen var det cirka
5 min till träningspassets start då utrustning riggades på FP. Syftet med träningspassen var att
de skulle vara mycket krävande så att FP skulle ligga på en hög ansträngning under lång tid.
Att alltså ligga på en hög procent av VO2max under stora delar av passet. Den träning som
utfördes var högintensiv intervallträning (HIIT). Intervallpassens utformning var att
genomföra 3-6 st x 6 min arbete med 4 min vila (3-6 x 6’/4’). Varje arbetsperiod på 6 min var
indelad i två delar. De första 2 min sprang man med 0°-lutning och de sista 4 min med 2°lutning. Lutningen ökades med manuell knapptryckning när klockan slog 2:00. Hastigheten
var konstant under hela arbetsperioden. Hastigheten var även konstant under ett och samma
träningspass. Målet var att man skulle klara av att köra ~4 hela arbetsperioder (24 min arbete)
och maximalt 6 stycken (36 min arbete). Klarades <3 stycken fick man starta på samma
hastighet igen på nästkommande pass, men om man även då klarade <3 justerades hastigheten
nedåt till nästa pass. Klarade man å andra sidan >5 stycken justerades hastigheten uppåt till
nästkommande pass. Vid det första träningspasset var farten baserad på den hastighet som FP
sprang på under maxtestet, alltså den hastighet som motsvarade 4 mmol/L (OBLAlaktattröskeln). Det innebar alltså att man sprang de första 2 min i ”tröskelfart” för att sedan
höja lutningen på bandet, men fortsätta i samma hastighet. Tanken bakom detta är att man
under de första 2 min utan lutning ska komma upp i ansträngningsgrad för att sedan på de
följande 4 min snabbare nå (och hålla) en mycket hög ansträngningsgrad. Att helt enkelt träna
under en längre tid på en mycket hög ansträngningsgrad. Hade man kört arbetsperioder på
endast 4 min hade det tagit någon minut innan FP nått upp till önskvärd ansträngning, och det
hade inneburit en mycket kortare totaltid på en mycket hög ansträngningsgrad. Denna design,
så kallade 2+4-intervaller, är hämtad från en opublicerad case-study på roddmaskin som
gjordes vintern/våren 2013 på Riksidrottsförbundets idrottsfysiologiska laboratorium. Denna
variant hade inte gjorts på löpning tidigare och därför gjordes ett pilottest innan
träningsstudiens start. Pilottestet innefattade ett laktattröskeltest enligt samma modell som
under för- och eftertester, och därifrån fastställdes 4 mmol/L-hastigheten. Utifrån det
arbetades det slutliga protokollet med val av lutning och hastighet. En anledning till val av
ökad lutning istället för fart var att öka säkerheten. Löpbandet gick då aldrig så fort att det
skulle upplevas som ett okontrollerbart tempo. Hastigheten skulle inte bli en faktor som
avgjorde prestationen på ett träningspass, utan tanken var att det var den centrala
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utmattningen som skulle sätta stopp. Innan varje nytt pass utvärderades det föregående passet
samt efter samtal med FP om hur dagsstatus var valdes hastighet. Under alla träningspass som
kördes visste ej FP vilken hastighet denna sprang på. Detta var för att FP utifrån hastigheten
ej skulle kunna veta om denne fick hyperoxi eller normoxi. Avbröt man en arbetsperiod (6
min) innan dess slut, var det träningspasset slut. Detta eftersom att det skulle gå att följa
utvecklingen hos FP över tid från pass till pass på en given hastighet. Varje träningspass
skulle springas till utmattning vilket krävde en del av FP i form av motivation till viljan att ta
ut sig maximalt.

FP hade på sig en säkerhetssele under hela tiden. Under arbetsperioderna var den inkopplad
till ett rep från taket. FP hade även ett pulsband på sig under hela träningspasset. Cirka 1 min
innan nästa arbetsperiod började fick FP en Combitox ansiktsmask på sig, och med 15 sek
kvar till start kopplades munstycket som tillhandahöll hyperoxi/normoxi in i masken. Även
vid träningspassen användes Activio för pulsregistrering. Pulsen noterades även för hand i
testprotokollet vid minut 2, 5 och 6, se bilaga 4. FP fick auditiv återkoppling med hur långt
det var kvar på respektive arbetsperiod. Under de sista tio sekunderna ropades det ut tydliga
kommandon: ”10…3, 2, 1, hoppa av”. På ”hoppa av” stannades löpbandet. FP hoppade
således av löpbandet och höll i räckena på var sin sida om sig. Masken togs sedan av direkt
och FP kopplades bort från repet som satt fast i säkerhetsselen. FP fick då sätta sig ner på en
pall samtidigt som det frågades om vad FP skattade i Borgskalan (ben respektive andning)
samt att laktatprov togs. Laktatprovet analyserades direkt efter det hade tagits. Efter det fick
FP resa sig. Totaltiden från det att FP hoppade av tills det att laktatprov hade tagits låg på ~1
min. Under vilan fick således FP inte inandas någon gasblandning. Vilan bedrevs i måttlig
rörelse med att FP gick runt i rummet. Under träningspassen skötte en person (testledaren)
löpbandet (start/stopp samt reglering av lutning), startade klockor (en som testledaren såg, och
en som FP såg), antecknade puls samt Borgskalan. Den andra personen ansvarade för FP:s
säkerhet med att stå nära och hålla i repet som var anslutet till säkerhetsselen, påkoppling och
avtagning av mask, lösgörande från repet till selen samt laktatprovtagning.

Apparaturerna som användes under träningspassen var NewLife Intensity 10 och Ventilair II,
och de slogs på minst 15 min innan träningspassets start för att de skulle få tid att värma upp.
Apparaterna var placerade på en rullvagn framför löpbandet. Från FP:s håll gick det ej att se
apparaterna då det låg ett skynke över som täckte. Apparaturen var seriekopplad in till en
transformator där man ställde in vilken gasblandning (hyperoxi eller normoxi) som gick ut till
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FP. Där såg man även vilket tryck det var. Från transformatorn gick en slang till Oxelerates
doseringsdosa. Den var fastsatt framtill på löpbandets reling med hjälp av en arm. Från
doseringsdosan gick det två mindre slangar som var kopplade till ett specialgjort munstycke
från Oxelerate som gick att ansluta in i en Combitox-mask, Effektese bilaga 6 för
uppställning.

2.6 Validitet och reliabilitet
Utrustningen som användes på Riksidrottsförbundets idrottsfysiologiska laboratorium gås
igenom kontinuerligt för att vara säker på att respektive maskin mäter det den avser att mäta.
Detta då det utförs tester av flera olika slag på daglig basis i laboratoriet på både motionär och
elit. Syreupptagningsmätningsutrustningen valideras flera gånger per år, och detta görs alltid i
jämförelse med Douglas Bag-utrustningen som anses vara Gold Standard. Mätfelet på
Oxycon Pro är 3 % och mätfelet för Biosen är 1,5 % vid 12 mmol/L. Linjäritet på Biosen
kollades av dagligen för att säkerställa validiteten. Detta gjordes genom att analysera
fastställda laktatprover på 2 (1,80–2,20), 7 (6,75–7,25), och 18 (17,5-18,5) mmol/L,
gränsvärden inom parantes.

Eftersom att Oxelerate är en relativt ny apparatur och ej använd i så stor utsträckning ännu
kan man ej med full säkerhet säga exakt vilka O2-nivåer som den administrerade. Ej heller om
det var samma O2-nivåer från gång till gång då det ej gick att se den aktuella koncentrationen
genom apparaturen.

Vid VO2max-testet användes också laktatprover och Borgskalan för att säkerställa att
försökspersonerna nått max. Protokollet som användes för att nå VO2max är samma som
används på Bosön under deras egna tester på idrottare upp till olympisk nivå.

2.7 Statistisk analys
Bearbetningen av data har genomförts i Microsoft Excel 2007 för Windows. Som test av
signifikansnivå har Students t-test använts (Parat, tvåsidig fördelning,). Signifikansnivån har
satts till P <0,05 i detta arbete. För att få fram medelvärdet har funktionen MEDEL
(Returnerar det aritmetiska medelvärdet av argumenten) använts i Excel. Standardavvikelsen
har räknats fram med hjälp av funktionen STDAV (
värdens spridning kring medelvärdet.
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), och är ett mått på en mängd

Till följd av bortfallet som blev av FP, valdes det att inte använda ANOVA i den statistiska
analysen. Detta för att det var för få individer totalt sett samt i respektive grupp. Wilcoxonstest gjordes för att se om det var någon skillnad mellan ett ickeparametriskt test och ett
parametriskt test, men det visade ingen påvisbar skillnad i jämförelse med Students t-test.

3

Resultat

3.1 För- och eftertester
De signifikanta resultaten från för- och eftertester för hela gruppen är på prestation (tid till
utmattning), där försökspersonerna i medel ökade från 414,6 ± 85,8 till 460,6 ± 0,4 sekunder
vilket är en höjning på 11,1 % och gav ett P-värde på 0,04, se Figur 1. Samtliga resultat från
för- och eftertester finns redovisade för normoxigruppen i Tabell 4, och för hyperoxigruppen i
Tabell 5.

Tid till utmattning
600,0

*

550,0

Tid (sek)

500,0
Före

450,0

Efter

400,0
350,0
300,0
Figur 1 - Skillnaden i tid till utmatning från för- och eftertest. Asterisk (*) indikerar signifikant skillnad
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Tabell 4 - Sammanställning av resultaten från för- och eftertester hos normoxigruppen

Normoxi
Maxpuls:

Försöksperson 1
Före
Efter
197
192

Försöksperson 2
Före
Efter
184
184

VO2 (L/min):

5,28

5,15

4,96

5,02

VO2 (ml/kg/min):

72,2

71,0

67,8

67,9

174,3
64,5
1,23
201
484
17,30
17,27
1,89
15,8
17,7
164
173

166,0
62,8
1,16
202
489
12,97
14,86
1,53
16,9
18,2
165
174

185,5
0,99
194
364
12,42
13,76
1,36
16,4
18,2
165
179

185,4
72,2
1,04
191
429
10,50
10,88
1,30
16,6
18,2
155
169

Ventilation (L/min):
Andningsfrekvens (1/min):
RER:
Löpekonomi (ml O2/kg/km):
Sluttid (sek):
Maxlaktat (mmol/L): 1min
3min
Vilo-HLa (mmol/L):
2 mmol/L vid: Km/h
4 mmol/L vid: Km/h
2 mmol/L vid: slag/min
4 mmol/L vid: slag/min

Tabell 5 - Sammanställning av resultaten från för- och eftertester hos hyperoxigruppen.

Hyperoxi
Maxpuls:

Försöksperson 3
Före
Efter
178
178

Försöksperson 4
Före
Efter
190
185

Försöksperson 5
Före
Efter
196
193

VO2 (L/min):

4,85

4,77

4,39

4,07

4,23

4,11

VO2 (ml/kg/min):

66,5

64,2

68,2

65,0

70,5

70,4

155,2
61,3
1,05
195
340
7,74
7,61
1,07
16,3
17,6
159
170

158,5
57,8
1,11
196
395
11,43
11,73
1,23
16,2
17,4
160
167

156,0
51,9
1,13
194
465
12,18
12,99
1,10
15,5
16,6
165
185

154,7
51,6
1,10
187
480
12,48
13,95
1,15
15,6
17,9
159
174

134,5
53,1
1,14
210
480
12,42
13,76
0,89
14,5
16,3
165
181

135,7
54,9
1,14
201
570
14,30
14,58
1,28
15,5
17,1
165
179

Ventilation (L/min):
Andningsfrekvens (1/min):
RER:
Löpekonomi (ml O2/kg/km):
Sluttid (sek):
Maxlaktat (mmol/L): 1min
3min
Vilo-HLa (mmol/L):
2 mmol/L vid: Km/h
4 mmol/L vid: Km/h
2 mmol/L vid: slag/min
4 mmol/L vid: slag/min

Träningseffekterna för de som tränat med hyperoxi respektive normoxi presenteras i
procentuell förändring mellan för- och eftertesterna, se Tabell 6.

19

Tabell 6 - Procentuell förändring mellan för- och eftertest

Procentuell förändring mellan för- och eftertest
Hyperoxi Normoxi
Variabler
(n=3)
(n=2)
Maxpuls:
-1,6 %
-1,6 %
VO2max (L/min):
-3,8 %
-0,6 %
VO2max (ml/kg/min):

-2,8 %
-0,9 %
0,7 %
-2,3 %
-1,1 %
4,7 %
0,9 %
-0,9 %
-2,5 %
-0,5 %
12,5 %
8,9 %
*17,7 % *-19,1 %
2,6 %
4,4 %
4,2 %
1,1 %
1,2 %
3,0 %
-3,4 %
-2,3 %

Ventilation (L/min):
Andningsfrekvens (1/min):
RER:
Löpekonomi (ml O2/kg/km):
Sluttid (sekunder):
Maxlaktat (mmol/L):
2 mmol/L vid: Km/h
4 mmol/L vid: Km/h
2 mmol/L vid: slag/min
4 mmol/L vid: slag/min

Asterisk (*) indikerar signifikant skillnad

Här finner man två signifikanta resultat, dessa två resultat är i maxlaktat. De som tränat med
hyperoxi har höjt sitt maxlaktat från 11,12 ± 2,72 till 13,09 ± 1,37 mmol/L och de som tränar
med normoxi har sänkt sitt maxlaktat från 15,19 ± 1,48 till 12,30 ± 2,02 mmol/L, detta finns
åskådliggjort, se Figur 2.

Maxlaktat
19,0

Laktat (mmol/L)

17,0
15,0

*

*

13,0

Före

11,0

Efter

9,0
7,0
5,0
Hyperoxi

Normoxi

Figur 2 - Förändring i maxlaktat från för- och eftertestet. Asterisk (*) indikerar signifikant skillnad
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3.2 Träningspassen
Träningen som pågick under sex veckor visar på en tydlig höjning av hastighet över tid. Här
kan man se att de som tränat med normoxi har nått en platå medan de som tränat med
hyperoxi fortsatt att öka hastigheten under de sex träningsveckorna. Fram till pass fem är det
en tydlig höjning av hastigheten hos bägge grupperna, efter pass fem når normoxigruppen en
platå och behåller samma hastighet under resten av träningstiden. Normoxigruppen
genomförde i snitt 12 stycken träningspass och hyperoxigruppen i snitt 11 stycken
träningspass. Hyperoxigruppen forsätter däremot att öka hastighet fram till sista passet, se
Figur 3.

1,2

Förändring av hastighet (km/h)

1

0,8

0,6

0,4

0,2
Normoxi
Hyperoxi
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Antal träningspass
Figur 3 - Förändring över tid av hastighet på respektive träningspass presenterade som medelvärde för respektive
grupp.

Förändring av hastighet och laktat över tid hos två individer som tränade med hyperoxi
respektive normoxi skiljde sig åt en hel del. Hos individen som tränade med hyperoxi ökade
hastigheten successivt genom hela träningsperioden. Från laktatnivåerna kan man utläsa att
innan en ny höjning av hastighet sjönk laktatet, och vid nästkommande träningspass på en
högre hastighet ökade laktatet igen, se Figur 4. Individen som tränade med normoxi nådde för
hastigheten en platå och laktatnivåerna tenderade att sjunka över tid, se Figur 5.
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Hastighet (km/h)

9,0
17

7,0
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11,0

18

5,0
16
3,0
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mmol/L
15

1,0
0

1

2

3

4

5

6
7
Träningspass

8

9

10

11

12

13

Figur 4 - Förändring över tid av hastighet och laktat på respektive träningspass från en individ som tränade med
hyperoxi.
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13,0
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1,0
0

1
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Figur 5 - Förändring över tid av hastighet och laktat på respektive träningspass från en individ som tränade med
normoxi.
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4

Sammanfattande diskussion

Under diskussionsdelen kommer resultaten tolkas i form av medelvärden från respektive
grupp (hela gruppen fem FP, hyperoxigruppen tre FP och normoxigruppen två FP).

4.1 Diskussion
De största fynden från denna studie är att bägge grupperna (normoxi och hyperoxi) signifikant
ökade prestationen i tid till utmattning genom att träna högintensiva intervaller under sex
veckor. Detta fynd är i likhet med resultat från andra träningsstudier (Chich, Stark & Murata,
1993; Hämäläinen, Nummela & Ruusko 2000; Perry et al. 2005; Perry et al. 2007). Dock har
alla dessa studier förutom Hämäläinen, Nummela och Ruusko (2000) använt sig av FP som
haft klart lägre träningsgrad. Deras resultat kan då bero på att de får en annorlunda
träningsrespons i jämförelse med aerobt vältränade individer. I och med att de just är på en
lägre träningsgrad kanske de skulle fått en förbättrad prestation oavsett vilken metod de
använt sig av. Ett ytterligare signifikant resultat som studien visar är att maxlaktatet skiljde
sig från för- till eftertester med vitt skilda resultat mellan de båda grupperna.
Hyperoxigruppen uppvisade en signifikant höjning av maxlaktatet, medan normoxigruppen
visade en signifikant sänkning. Maxlaktat har inte nämnts i andra träningsstudier, och
ökningen av laktat kan bero på att hyperoxigruppen ökade hastigheten under hela
träningsperioden medan normoxigruppen nådde en tidig platå i träningen. Dock har man i en
akut studie sett en trend (P <0,10) när man körde maxtest med hyperoxi på cykel, att man då
nådde ett högre laktat än när de gjorde testet med normoxi (Boberg 2012). Det högre
maxlaktatet för hyperoxigruppen skulle kunna vara ett resultat av den högre
träningsbelastningen som man kan ligga på vid användning av hyperoxi. Genom att de haft
den högre belastningen under träningen har de inte bara fått en större fysisk påfrestning utan
också större psykisk påfrestning. Detta kan också ha inverkat på resultatet genom att man inte
ger upp lika lätt utan att man höjer sin mentala kapacitet. Detta skulle både kunna påverka
prestationen och maxlaktatet för hyperoxigruppen under för- och eftertester.

Ett annat resultat var att VO2max (L/min) inte ökade från för- till eftertesterna för bägge
grupperna, vilket var en hypotes innan studiens start. Normoxigruppen hade en förändring av
VO2max med -0,6 % medan hyperoxigruppen en förändring med -3,8 %. Normoxigruppen
faller inom mätfelet på syreupptagningsmätutrustningen (3 %), men det gör dock inte
hyperoxigruppens resultat. Vad detta beror på är svårt att förklara. I folkmun talar man ofta
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om VO2max-träning och då menar man HIIT med arbetsperioder mellan 3-8 min och vilor
mellan 3-5 min. Eftersom detta är allmänt känt så använder sig också många löpare av denna
typ av träning. Är då detta verkligen den bästa träningen för att få ett ökat VO2max? Utifrån
denna studie så har HIIT ingen signifikant påverkan på VO2max, men ger ändå en ökning av
prestation. Perry et al. (2005) kunde visa att efter en sex veckors träningsperiod med tre pass i
veckan kunde de se en signifikant (P <0,05) ökning av VO2max, då för både hyperoxi och
normoxi. Träningsbelastningen (80 % av VO2max) i studien var betydligt lägre än i denna och
kanske det kan vara en förklarande faktor (Perry et al. 2005). Två år senare gjordes en
liknande studie där man igen lyckades visa en signifikant ökning i VO2max och då använde
studien sig av högre träningsbelastning (90 % av VO2max ) (Perry et al. 2007). Dock finns det
en stor skillnad mellan Perrys två studier och denna, och det var att de använde sig av
försökspersoner med en betydligt lägre träningsgrad. Att den högre träningsgraden hos
försökspersonerna skulle ha betydelse för den uteblivna höjningen av VO2max stärks också av
Hämäläinen, Nummela och Ruusko (2000) och Kilding et al. (2012) där de hade
försökspersoner som var mer likvärdiga med denna studie. Där kunde heller ingen höjning av
VO2max hittas, men en ökning i prestation fanns liksom det gjorde i denna studie.
Löpekonomin uppvisade inga signifikanta förbättringar, dock kunde en liten förändring för
hyperoxigruppen ses. För hyperoxigruppen kan förändringen bero på att de fått tränat på en
högre belastning än vad de är vana vid. Dock går det inte att dra några givna slutsatser för hur
mycket detta påverkat förbättringen i prestation och laktattröskel. Tyvärr har det inte hittats
några studier där man efter en träningsperiod med hyperoxi undersökt skillnad i löpekonomi,
vilket gör det svårt att veta vilka resultat som kan förväntas.

Hyperoxi gör att man klarar av att springa på en högre belastning än vad man skulle klara av
vid normoxi. Detta gör att stressen på muskulaturen blir högre, vilket i sin tur kan leda till att
träningseffekten skulle kunna bli högre. Dock kan detta också medföra en ökad risk för
överbelastningsskador på de muskler som är aktiva och även för skelett, leder, senor och
ligament. Därför bör man vara noggrann med progression, upplägg och monitorering när man
använder sig av hyperoxi i samband med löpträning. Genom att öka lutning istället för
hastighet utsätts löparna inte för lika mycket stötar under träningen och det kan medföra att
det blir mera skonsamt. Kanske är då denna metod mera fördelaktig vid löpträning med
hyperoxi? Eftersom det inte hittats flera träningsstudier än Hämäläinen, Nummela och
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Ruusko (2000) som gjorts med hyperoxi på löpning är det svårt att dra några givna slutsatser
av vad denna typ av träning har för egentliga påfrestningar.

Några andra faktorer som kan vara av betydelse för skillnaderna mellan för- och eftertester är
de tre faktorerna (motivation, kunskap och trötthet) Hopkins (2000) lyfter i sin studie. Genom
att de redan gjort testet innan hade de mera kunskap om hur testet skulle gå till och genom att
de visste sin tid på prestationstestet kan de ha fått en ökad motivation eftersom att de nu hade
en tid att försöka slå. Dessa två faktorer är något som enligt Hopkins (2000) påverkar
resultaten från för- till eftertester.

4.2 Begränsningar
Till följd av det stora bortfallet av FP under studiens gång blir det svårt att dra några riktigt
givna slutsatser från resultaten. Att det bara var fem stycken totalt som fullföljde ger
resultaten i denna studie en svaghet. I och med att det endast var två stycken från
normoxigruppen som fullföljde gör att det inte blir någon normalfördelning på den "gruppen".
Med tanke på den begränsade tiden som fanns att tillgå till denna studie samt designen av
densamma med en träningsperiod på sex veckor plus för- och eftertester, fanns det helt enkelt
inte möjlighet att rekrytera nya FP under tiden. Att ha haft fler FP från början hade inte heller
varit en lösning för att det då skulle utökat tidsomfattningen kraftigt. I den bästa av världar
hade det funnits mer tid, och att då kunna plocka in nya FP under tidens gång för att inte
behöva köra alla samtidigt. Att istället "bara" kunna fylla på med nya tills man uppnått
önskvärt antal.

Det test som användes som prestationstest i denna studie kan man sätta några frågetecken
kring. Det var ett maxtest där farten var konstant och individuellt satt och där lutningen ökade
för varje minut. I och med detta upplägg blir ej belastningsökningen linjär för varje minut när
lutningen ökar med 0,5°, och det gör det svårt att värdera hur bra en prestation är från för- till
eftertester. Det test som användes är ett mycket bra test för att fastställa VO2max, men det hade
också varit önskvärt att ha ett renodlat prestationstest. Vid för- och eftertesterna skulle man
således först ha kunnat köra det test som utfördes för att bestämma VO2max och sedan samma
vecka utfört ett prestationstest i form av till exempel ett 3000m-lopp på löparbana alternativt
ett på löpband där hastighet ökas stegvis och lutning är konstant. På detta sätt hade man
eventuellt kunnat se tydligare skillnader med vad denna typ av träning gett för effekt.
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Den metod som användes under träningspassen med intervaller om 6 min indelat i 2 min
"tröskel" och 4 min på >90 % VO2max har ej tillämpats tidigare på löpning. Det har testats på
roddmaskin samt även på ergometercykel under reguljär träning av elitidrottare. På
roddmaskin och ergometercykel kan utövaren själv anpassa insatsen under varje träningspass
utan att riskera säkerheten, och då kan man sätta upp ett fast antal arbetsperioder på fyra
stycken. Det är där också lättare att utvärdera ett enskilt träningspass utefter hur många meter
man kommit totalt (roddmaskin) eller snitteffekt (roddmaskin/cykelergometer) på passet. På
löpband har man en svårighet i att FP ej själv kan anpassa hastighet efter dagsform. Blir man
trött på löpband trillar man tillslut av, till skillnad från en roddmaskin eller ergometercykel
där man helt enkelt bara tappar effekt men ändå kan fortsätta. Detta fick till följd att vissa
enskilda pass endast innehöll två stycken kompletta arbetsperioder då FP var sliten. Designen
av dessa träningspass samt metoden av dem behöver inte vara den bästa för att öka VO2max
och/eller prestation, men utifrån förutsättningarna blev den helt okej ändå. Man måste börja
någonstans kanske mer för att se vad som inte funkar än för vad som egentligen funkar. För
studier där man använder sig av löpband kanske det är bättre att träna på belastningar upp till
90 % av VO2max för att öka kontrollen och säkerställa att den träning som planerats att
genomföras faktiskt blir gjord. Detta dels också för att det krävs att FP är mycket motiverad
till varje träningspass då det innebär en maximal utmattning varje gång. I studien av
Hämäläinen, Nummela och Ruusko (2000) använde man sig av just lite lägre belastningar än
VO2max och fick ett gott utfall prestationsmässigt.
Då Oxelerate är en relativt ny produkt har den ej testats till fullo vid den här typen av
upplägg. Det går ej med full exakthet säga vilken O2-koncentration som Oxelerate
administrerade ut till FP från pass till pass. Enligt tillverkaren skulle koncentrationen ligga på
93-95 % och sedan runt 26-30 % vid inspiration ner till lungorna. Man hade velat se i realtid
exakt vilken koncentration det var. Detta för att minimera felkällor och ge en ännu mer
korrekt bild av vilken O2-koncentration som användes till denna studie för jämförelse med
andra studiers resultat.

4.3 Framtida forskning
Framtida forskning inom detta område behövs för att säkerställa effekten av hyperoxi som
träningsmetod. Träningsstudier på löpning med hyperoxi är något som saknas när området
undersökts. Genom att undersöka det närmare skulle kanske en metod hittas där man kan visa
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vilken effekt hyperoxiträning har. I denna studie användes som tidigare nämnt HIIT-träning
som val av träningsmetod. Det skulle vara intressant att se vad för effekter en träningsmetod
där man ligger på en lägre belastning under längre tid har. Alltså mer specifik
laktattröskelträning än VO2max-träning. Detta för att man då genom att tillföra hyperoxi skulle
kunna ligga på en belastning/hastighet som man egentligen inte är kapabel till under
normoxiförhållanden, och under en längre tidsperiod än vid HIIT. Att detta då möjligtvis
skulle kunna ge goda förbättringar på nyttjandegraden samt löpekonomin. I och med den nya
utrustningen, Oxelerate, möjliggörs det också att driftskostnaderna blir klart lägre vid
långtidsarbete med hyperoxi än om man skulle använda sig av syrgastuber.

Ett av forskningens stora problem är att rekrytera försökspersoner som är på en mycket hög
nivå. Detta gör att många resultat blir svåra att överföra till elitidrottares träning. En studie
som denna där det är en lång träningsperiod som är mycket kontrollerad gör att elitidrottare
sällan eller aldrig vill deltaga för att de inte vill kompromissa sitt eget träningsupplägg, vilket
till viss del är förståeligt. Dock för att elitidrottare i framtiden eventuellt ska kunna ha nytta av
hyperoxiträning krävs det att den bakomliggande forskningen (i alla fall till viss del) är gjord
på elitidrottare.
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Bilaga 1
Litteratursökning

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka vilka fysiologiska
effekter sex veckors högintensiv intervallträning (HIIT) på löpband med hyperoxi (>20,94 %
syre) samt med normoxi (normal rumsluft) hade under kontrollerade former. De
frågeställningar som hjälpte att besvara syftet var: (1) Hur förändras VO2max efter sex veckors
träning? (2) Hur skiljer sig prestationen åt efter sex veckors högintensiv träning? (3) Hur
påverkas löpekonomin av sex veckors HIIT? (4) Vilka fysiologiska effekter gav
hyperoxiträning?

Vilka sökord har du använt?
Effects of hypoxia training, effects of hyperoxic training, effects of hyperoxic gas mixtures on
exercise, hyperoxia training, effect of hyperoxia on maximal oxygen uptake, hyperoxia and
human performance, hyperoxia

Var har du sökt?
PubMed, SportDiscus och Google schoolar.

Sökningar som gav relevant resultat
Sökord

Träffar

Effects of hypoxia training
Effects of hyperoxic training
Effects of hyperoxic gas mixtures on
exercise
Hyperoxia training
Effect of hyperoxia on maximal oxygen
uptake
Hyperoxia and human performance

110 000
25

1 Google Schoolar
1 PubMed

11
10 200

1 PubMed
3 Google Schoolar

2
88

Rel. Sökmotor

1 Sportdiscus
1 PubMed

Kommentarer
Lätt att hitta information. De flesta artiklarna hittades via referenser från andra studier.

Bilaga 2
Submaxtest

TESTPROTOKOLL
Namn:
Vikt:
Längd:
Datum:
Filnamn:
TID
Sub 13
Sub 14
Sub 15
Sub 29
Sub 210
Sub 211
Sub 315
Sub 316
Sub 317
Sub 421
Sub 422
Sub 423

PrNr:
Test-typ:
SUBMAX
Arbetsform: Löpning
Vilolaktat:

HAST LUT° PULS RPEben
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sub 527

0

Sub 528

0

Sub 529

0

Kommentar:
Varje belastning är 5
min.
Puls avläses efter 3, 4 och 5
min.

RPEand

Laktat
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VO2max- & prestationstest

TESTPROTOKOLL
Namn:
Vikt:
Längd:
Datum:
Filnamn:
TID
0--1
1--2
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3--4
4--5
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9--10
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12--13

PrNr:
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Arbetsform: Löpning
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RPEben

RPEand
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3'
Sluttid:

Kommentar:
Maxlaktat 1' & 3' efter avslutat test
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Träningspass
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Namn:
Vikt:
Längd:
Datum:

PrNr:
Test-typ:
Arbetsform:
Vilolaktat:

HB:

HO:
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Intv 12

0
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2
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2
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2
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Intv 325

2
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2

Intv 432
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Intv 435

2
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2

Intv 542
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2
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RPEben

2+4 VO2
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Informationsbrev till försökspersoner
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Bilder på uppställning och utrustning

NewLife
Intensity 10

Ventilair II

Uppställning för träningspass sed från testledarens håll (utan skynke)

Löpyta som användes

Uppställning på löpbandet som används i studien
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Transformator
NewLife
Intensity 10

Ventilair II
Uppställning sett från försökspersonen (utan skynke)

Transformator

NewLife
Intensity 10
Ventilair II

Uppställning sett från försökspersonen (med skynke)

Bilaga 6:3
Combitoxmask med munstycks som tillhandahåller
hyperoxi/normoxi plus radiaxvalv

Oxelerate

Uppställning sett från sidan på försöksperson vid träningspass

Uppställning sett från bakifrån på försöksperson vid träningspass
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Pulsavläsning

Oxycon Pro

Protokoll

Styrning av löpband

Uppställning vid för- och eftertester sett från testledarens håll

Säkerhetssele

Uppställning vid för- och eftertester sett från sidan
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