
Abstrakt 

Sprintintervallträning (SIT) och högintensiv intervallträning (HIIT) är relativt nya 

träningsmetoder som används av både idrottsaktiva och motionärer för att öka både 

prestationsförmåga och hälsofrämjande fysiologiska effekter. Syftet av denna studie var 

därmed att undersöka de fysiologiska förändringar som uppkom efter två veckors SIT och 

HIIT hos tio unga, friska motionärer. Försökspersonerna delades in i två homogena grupper, 

en SIT-grupp (n = 5) och en HIIT-grupp (n = 5). De båda grupperna utförde fyra förtester för 

att fastställa kroppssammansättning, anaerob effekt, benstyrka och maximal 

syreupptagningsförmåga innan en två veckors träningsintervention startade. Under det första 

intervallpasset mättes de akuta effekterna av träningen och efter avslutad träningsperiod 

upprepades förtesterna för att påvisa eventuella fysiologiska förändringar. Det fanns en 

förändring hos SIT-gruppen i average power (SIT: före = 6,7 ± 1,6 watt/kg, efter = 7,5 ± 1,1 

watt/kg, HIIT: före = 7,3 ± 1,0 watt/kg, efter = 7,3 ± 1,0 watt/kg) samt en förändring i 

laktatnivå på 75 watt under maxtestet för de båda grupperna (SIT: före = 2,0 ± 0,7 mmol, 

efter = 2,4 ± 0,8 mmol, HIIT: före = 2,2 ± 0,4 mmol, efter = 1,9 ± 0,8 mmol) (P<0,05). Två 

veckors SIT samt HIIT gav ingen signifikant förändring i syreupptag, muskelstyrka, tid till 

utmattning eller kroppssammansättning. Sammanfattningsvis krävs det vidare forskning med 

fler försökspersoner samt längre träningsintervention för att kunna fastställa möjliga 

fysiologiska skillnaders mellan SIT och HIIT. 

Nyckelord: Blodlaktat, Effekt, HIIT, Intervall, SIT, Träningsintervention 
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Begrepp 

HIIT  Högintensiv intervallträning 

SIT  Sprintintervallträning 

Peak power      Högsta uppmätta effekt 

Power drop      Skillnaden mellan högsta och  

lägsta uppmätta effekt 

Average power Medeleffekt 



4 

 

1. Introduktion 

Det är sedan länge känt att fysisk aktivitet ger både hälsofrämjande och 

prestationsutvecklande effekter. Det finns tusentals olika former av fysiska aktiviteter men 

för den icke elitsatsande motionären är antagligen den i folkmun kallade konditionsträningen 

den bäst kända och mest beprövade. Konditionsträning på låg eller medelhög intensitet ger 

resultat som ökad slagvolym, lägre vilopuls, en förbättrad syreupptagningsförmåga samt en 

större laktatbortförsel (Nybo, 2010; McKay, Paterson & Kowalchuk, 2009). Även 

hälsofrämjande effekter som minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, ökad 

insulinkänslighet och lägre blodtryck har visats vara effekter av denna typ av fysisk aktivitet 

(Hawley, 2004), (Pedersen & Saltin, 2006). Trots detta är det inte alla som utför regelbunden 

fysisk aktivitet.  

 

Den största orsaken till varför fler människor inte utövar regelbunden fysisk aktivitet trots 

kunskapen om de positiva effekterna är främst på grund av tidsbrist. Enligt Sørensen & Gill 

(2008) upplever hela 48.8% av de förfrågade att de har för lite tid för att kunna träna 

regelbundet. Både Gómez-López, Gallegos och Extremera (2010) och Cerin, Leslie, 

Sugiyama och Owen (2010) nämner att tidsbrist är en av de vanligaste orsakerna till varför 

fler och fler personer blir allt mer stillasittande. 

 

På 60-talet började forskare diskutera kring vilken som är den mest effektiva träningsformen; 

intervallträningen eller den så kallade konditionsträningen. Intervallträningen blev först 

beskriven av Reindell och Roskamni år 1959 och efter det har diskussionerna tagit fäste i 

forskningsvärlden (Billat, 2001). Under 1990-talet kom två nya termer till världen; först high 

intensive interval training (HIIT, högintensiv intervallträning) och kort därefter sprint interval 

training (SIT, sprintintervallträning). Båda träningsformerna går ut på att under kortare 

tidsperioder, mellan 5 sekunder och upp mot ungefär 10 minuter, utföra ett högintensivt 

arbete för att stressa kroppen ytterligare för att få en förbättrad kapacitet och sedan vila eller 

utför ett lättare arbete mellan intervallerna (Lindsay et al. 1996; Laursen & Jenkins, 2002). 

 

1.1 Högintensiv intervallträning 

Högintensiv intervallträning, hädanefter förkortat som HIIT, som kom först av de båda 

tidigare nämnda intervallformerna går ut på att med relativt hög intensitet utföra ett arbete 
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under ett fåtal minuter dels för att bland annat öka hjärtats slagvolym och för att öka den 

maximala syreupptagningsförmågan (Laursen & Jenkins, 2002). Tidigare studier som använt 

sig av denna högintensiva träningsform har visat effekter så som ökad 

syreupptagningsförmåga ( O2peak (Seiler, Jøranson, Olesen & Hetlelid, 2013) och O2max 

(Smith, McNaughton & Marshall, 1999), förbättrade löptider på 3000 meter (Smith, Dilger & 

Davoren, 2000) och 10000 meter (Acevedo & Goldfarb, 1989), ökad peak power (Weston, 

Myburgh, Lindsay et al. 1997; Stepto, Hawley, Dennis & Hopkins, 1999)) samt en högre 

slag- och minutvolym (Green et al. 1991). Den vanligaste formen av denna typ av intervaller 

kallas ”fyra gånger fyra”. Dessa intervaller utförs fyra gånger under fyra minuter med en puls 

på 90-95% av maxpuls och mellan varje intervall utförs en aktiv vila på 60-70% av maxpuls 

under tre minuter (Bravo, Impellizzeri, Rampinini, Castagna, Bishop & Wisloff, 2008). 

1.2 Sprintintervallträning 

Sprintintervallträning, härefter förkortat SIT, som är en undergrupp till HIIT, utövas främst 

på cykel. Intervallerna utförs med maximal intensitet under en period som sällan överskrider 

en minut. Enligt Bayati, Farzad, Gharakhanlou och Agha-Alinejad (2011) och Hazell, 

MacPherson, Gravelle och Lemon, (2010) ska denna typ av intervallträning stressa kroppen 

fysiologiskt och ge samma effekter som längre konditionsträning (mellan 45-90 minuter, tre 

gånger/vecka) som exempelvis ökat syreupptag och en högre maximal effekt. Resultat som 

hittills har påvisats av denna träningsform är bland annat ökad fettförbränning (Burgomaster 

et al. 2008), förbättrad syreupptagningsförmåga ( O2peak (Rodas, Ventura, Cadefua, Cussó 

& Parra, 2000; Hazell, MacPherson, Gravelle & Lemon, 2010)), högre peak power 

(Burgomaster, Heigenhauser & Gibala, 2012; Burgomaster, Hughes, Heigenhauser, Bradwell 

& Gibala, 2005) samt en lägre vilopuls och ett lägre blodtryck (Harmer et al. 2000). SIT har 

hittills främst blivit undersökt i Wingateform under en två veckors träningsperiod där 

försökspersonerna tränat tre gånger i veckan. Det innebär 30 sekunders maximalt arbete på 

cykel med ett motstånd på 7,5 % av kroppsvikten och en vila på fyra minuter mellan varje 

intervall. Antalet intervaller ökar från 4 under de två första träningstillfällena, till 5 under 

tillfälle tre och fyra, och under de sista två träningspassen utförs 6 intervaller (Gibala et al. 

2006). 

 

Det finns bristfällig forskning som visar vilken av dessa två intervallformer, SIT eller HIIT, 

som egentligen är mest effektiv för att få prestationsutvecklande effekter. De studier som 
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finns beskrivna undersöker enbart en av intervallformerna åt gången, då ofta med jämförelse 

mot ”traditionell konditionsträning” mellan 45-90 minuter, 3 gånger per vecka. Det finns med 

andra ord bristande bevis inom frågan vad som är mest effektivt när det gäller intensitet och 

duration inom dessa intervaller.  

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie var att undersöka de två relativt nya intervallerna SIT och HIIT och 

jämföra dem mot varandra i en två veckor lång träningsstudie vad gäller fysiologiska 

förändringar hos unga, friska motionärer. Frågeställningen är tvådelad: 1) Räcker det med två 

veckors intervallträning för att se några fysiologiska förändringar? och i så fall, 2) Vilken av 

intervallformerna, SIT eller HIIT, ger störst förändring vad gäller prestationsutvecklande 

variabler? 

3. Metod 

3.1 Försökspersoner 

Fjorton friska individer (fyra män och tio kvinnor) anmälde sig frivilligt att delta i studien. 

Fyra individer hoppade av studien av personliga skäl och all deras data är därför borttaget ur 

studien. Alla deltagande hade en tidigare träningsbakgrund med som högst tre träningspass 

per vecka. Försökspersonerna var mellan 20-30 år, ingen var för tillfället involverad i någon 

form av organiserad träning eller elitträning och alla var rök- och snusfria. Individerna blev 

efter utförda förtester indelade i två grupper med liknande fysiologiska egenskaper (tabell 2). 

Fem personer blev randomiserade en SIT-grupp och fem individer en HIIT-grupp. Alla tio 

individerna blev informerade om studiens syfte och om eventuella risker associerade med 

studien. Samtliga försökspersoner fyllde i ett hälsoformulär samt skrev under ett informerat 

samtycke innan studien startade där de bland annat fick veta vad som kom att ske under 

studien samt att deltagandet var frivilligt och att de fick avbryta tester samt träning när de 

själva önskade utan att ange skäl. Innan testperiodens start fick försökspersonerna besöka 

testlokalen och bekanta sig med utrustningen. Varje test- och träningstillfälle låg med minst 

48 timmars mellanrum och försökspersonerna rekommenderades att äta, dricka och sova som 

vanligt under studien men att avstå från egen träning. Ingen alkohol fick intas 48 timmar 

innan ett test- eller träningstillfälle. 
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3.2 Studiedesign 

Studieprotokollet bestod av 1) förtester (efter introducering av testlokal och underskrift av 

informerat samtycke), 2) en två veckors träningsperiod med antingen sprintintervaller eller 

högintensiva intervaller och 3) eftertester. Under det första träningspasset under 

träningsperioden utfördes mätningar för att fastställa de akuta effekterna av var och en av de 

två intervalltyperna. Försökspersonerna randomiserades (av en utomstående person) in till två 

grupper (SIT och HIIT) med hjälp av kodat data och med syfte att båda grupper hade 

likadana fysiologiska egenskaper. 

3.3 För- och eftertester 

Innan träningsperioden startade fick försökspersonerna genomgå två testdagar med minst 48 

timmars vila mellan varje. Under den första testdagen utfördes en 

kroppssammansättningsmätning samt ett Wingatetest. Under testdag nummer två fick 

försökspersonerna utföra ett benböjstest därefter ett maximalt syreupptagningstest på cykel. 

Mellan 3-5 dagar efter sista träningssessionen utförde försökspersonerna samma tester som 

innan träningsperioden. Under dag ett utfördes kroppssammansättningsmätningen samt 

Wingatetestet och under dag två benböjstestet och det maximala syreupptagningstestet. De 

båda testdagarna åtskiljdes av en minst 48 timmars viloperiod. 

3.4 Genomförda mätningar 

3.4.1 Kroppssammansättning 

 Försökspersonerna utförde en bioimpedansmätning på en Inbody 720 Body Composition 

Analysis-maskin (Biospace Company, Cheonan, Korea) för att fastställa vikt, fettprocent 

samt muskelmassa. Mätningen gjordes utefter restriktionerna att försökspersonerna inte ätit 

eller druckit på fyra timmar, inte tränat på 24 timmar samt inte druckit alkohol eller intagit 

andra vätskedrivande ämnen under de senaste 48 timmarna.  

3.4.2 Anaerob effekt 

Wingatetestet utfördes av alla försökspersoner förutom en av männen som inte utförde hela 

testet på grund av tekniska fel, dessa data plockades därför bort ut resultatet. Testet utfördes 

med ett motstånd på 7,5 % av personernas egen kroppsvikt under 30 sekunder. Innan testet 

startade fick personerna ställa in sadelhöjd och värma upp på 75 watt under tio minuter. 

Sadelhöjden rekommenderades till höfthöjd på försökspersonen när stående bredvid cykeln. 
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Försökspersonerna fick veta att de skulle trampa så fort de klarade av direkt från start och att 

de inte skulle sluta förrän efter testets 30 sekunder var över. Försökspersonerna informerades 

även om att de var tvungna att sitta ned under hela testet. När kadensen nått 80 rpm släpptes 

automatiskt en viktkorg med motståndet varpå de 30 sekunderna påbörjades. 

Försökspersonerna cyklade med kraftig verbal uppmuntran och efter testet fick personerna 

varva ner i fem minuter på 75 watt. Wingatetestet utfördes på en Monark Ergomedic 894 E 

(Monark Exercise AB, Vansbro, Sverige) och data från testet analyserades i Monark 

Anaerobic Test Software (Monark Exercise AB, Vansbro, Sverige). De data som senare 

användes var peak power, power drop samt average power både totalt och per kilo 

kroppsvikt. 

3.4.3 Benstyrka 

Under uppvärmningen fick försökspersonerna utföra tio benböjar i en smithmaskin med en 

tyngd på 50 % av den maxvikt de estimerat att de skulle klara av att lyfta med korrekt teknik 

(90 grader i knävinkeln innan försökspersonen fick trycka upp vikten till stående position). 

Efter denna uppvärmning fick de vila 30 sekunder medan testledaren bytte ut vikterna i 

smithmaskinen, därefter utföra fyra benböjar med 80 % av estimerad maxvikt. Efter 

ytterligare 30 sekunders vila fick de testa den estimerade maxvikten en gång. Om de inte 

klarade vikten fick de ytterligare en möjlighet efter två minuters vila. Om de inte klarade av 

lyftet korrekt denna gång heller sänktes vikten beroende på hur nära de var att klara lyftet och 

de fick ett nytt försök. Om försökspersonerna däremot klarade lyftet på första försöket ökades 

vikten beroende på hur lätt det gick och efter två minuters vila utfördes ett tyngre lyft. Detta 

upprepades tills det att personen inte längre klarade en tyngre vikt. Den minsta vikten som 

användes var 2,5 kg. Den klarade maxvikten antecknades och försökspersonen fick varva ner 

på en Monark Ergomedic 839 E (Monark Exercise AB, Vansbro, Sverige) i fem minuter. 

3.4.4 Syreupptag och blodlaktat 

Uppvärmningen innan det maximala syreupptagningstestet utfördes i tio minuter på ett 

motstånd av 75 watt på en Monark Ergomedic 839 E. Testprotokollet startade på 75 watt och 

ökade efter varje tvåminutsperiod med 30 watt tills det att försökspersonen inte längre orkade 

hålla en kadens på 80 rpm, den kadens som de uppmanats att hålla redan innan testets början. 

Tio sekunder innan varje ökad belastning spritades ett av försökspersonens fingrar av och 

fem sekunder innan utfördes en laktatmätning med hjälp av ett kapillärt blodprov i samma 

finger. Blodet som samlades in under maxtestet analyserades i en Biosen C_line, Sport (EFK 
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Diagnostic, Magdeburg, Tyskland) för att mäta blodets laktatnivåer. Försökspersonernas hade 

på sig en mask som täckte näsa och mun för at mäta in- och utandningsluft. Luften 

analyserades sedan av en syreupptagningsmaskin av märket Cosmed-CPET (Cosmed Srl, 

Rom, Italien). För att få fram maximal syreupptagningsförmåga ( O2max) samlades varje 

andetag in och filtrerades till ett medelvärde för varje 30 sekunder som sedan användes för 

dataanalyseringen. Inför varje test kalibrerades utrustningen enligt tillhörande 

instruktionsbok. Gasblandningen som användes vid kalibrering av gaskoncentrationen bestod 

av 16 % O2 samt 4,5 % CO2. Även pulsen registrerades av ett Cosmed-pulsband (Cosmen Srl, 

Rom, Italien), tillhörande tidigare nämnda utrustning, under hela testet och maxpulsen 

antecknades därefter. Efter testets slut fick försökspersonerna varva ner på samma cykel på 

75 watt i fem minuter. 

3.5 Träningsintervention 

Träningsperioden startade 3-5 dagar efter förtesterna och varade i två veckor med tre 

träningspass per vecka. Vilan mellan varje träning varade minst 48 timmar. Antingen fick 

försökspersonerna träna måndag, onsdag, fredag eller tisdag, torsdag, lördag. Med andra ord 

bestod träningsperioden av sex sessioner utspridda på 14 dagar. 

SIT-gruppen utförde fyra 30-sekunders intervaller med 7,5 % av kroppsvikten som motstånd 

under de två första sessionerna, fem intervaller under session tre och fyra samt sex intervaller 

under session fem och sex. Försökspersonerna fick kraftig verbal uppmuntran under 30-

sekunders-intervallerna. Varje träningspass inleddes med 10 minuters uppvärmning på 75 

watt och avslutades med fem minuters nedvarvning på 75 watt. Intervallerna startade med att 

testledaren manuellt lossade viktkorgen när försökspersonerna nått en kadens på 80 rpm och 

efter varje intervall höjdes korgen av samma testledare. Mellan varje intervall fick personerna 

sitta kvar på cykeln (Monark Ergomedic 894 E) och vila i fyra minuter antingen utan 

benrörelse eller under lugn motståndslös cykling. Protokollet presenteras i tabell 1. 

HIIT-gruppen utförde fyra intervaller på fyra minuter under varje pass. Testledaren styrde 

motståndet via Monark 939E Analysis Software och såg till att försökspersonerna låg mellan 

90-95% av sin maxpuls under intervallerna och att de sjönk till 60-70% av maxpuls under 

den tre minuter långa vilan som skiljde intervallerna åt. Under intervallerna hölls en kadens 

på 80 rpm och under vilan trampade försökspersonerna på i samma kadens men med 

betydligt lägre motstånd för att få ner pulsen. Innan intervallerna värmde personerna upp på 
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75 watt under tio minuter och efteråt varvade de ner på samma motstånd under fem minuter. 

Intervallpassen utfördes på en Monark Ergomedic 839 E och försökspersonerna använde en 

Polar RS400-pulsklocka (Polar Electro Oy, Kempele, Finland) för att registrera pulsen. Hela 

protokolet kan avläsas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Summering av träningsinterventionen. 

Grupp Protokoll Intensitet 
Total tid 

intervall 
Total tid vila 

Uppvärmning & 

nedvarvning 
Total tid 

SIT (n=5) 

30 s x 4–6, 

4 min vila 

 

Maximal 

ansträngning 
15 min 96 min 90 min 201 min 

HIIT 

(n=5) 

4min x 3,  

3 min vila 

60-70% HRmax 

90-95% 

HRmax 
   96 min 54 min 90 min 240 min 

SIT = sprint interval training (sprintintervallträning), HIIT, high intensive interval training (högintensiv 

intervallträning), HR = puls. 

 

3.6 Akuta effekter 

Under det första träningspasset undersöktes de akuta effekterna av de båda intervalltyperna 

för att se vilka skillnader som fanns mellan intervallformerna. Försökspersonerna fick som 

under resterande pass ställa in sadelhöjden på cykeln, antingen en Monark Ergomedic 894 E 

om man tillhörde SIT-gruppen, eller en Monark Ergomedic 839 E om man tillhörde HIIT-

gruppen. Därefter fick försökspersonerna värma upp på 75 watt under tio minuter varpå 

testerna startade. Under passet fick försökspersonerna andas genom en mask som täckte näsa 

och mun för att syreupptagningsnivån skulle dokumenteras av syreupptagningsmaskinen 

Cosmed-CPET under intervallerna och viloperioderna. Försökspersonerna fick även cykla 

med en pulsklocka tillhörande tidigare nämnda syreupptagningsmaskin för att registrera hur 

hög puls de hade under hela intervallpasset. Dessa data presenteras i figur 1 och figur 2. 

Direkt efter varje intervall avslutats spritades ett av försökspersonernas fingrar av och ett 

kapillärt blodprov togs i samma finger för att undersöka blodlaktatnivåerna efter varje 

intervall. Blodet som dragits analyserades i en Biosen C_line. Under dessa tester kallades en 

sekundär testledare in som tog tid samt justerade belastningen via Monark 939E Analysis 

Software. 
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3.7 Statistisk analys 

Databearbetningen utfördes i det statistiska programmet Statistical Package for the Social 

Science (SPSS), version 20 och figurer och tabeller skapades i Microsoft Office Excel 2007. 

Absoluta data beräknades till en relativ förändring mellan för- och eftertest genom att dela 

eftertestvärdet med förtestvärdet. Därefter undersöktes den eventuella skillnaden mellan 

grupperna med hjälp av ett icke-parametrisk Mann-Whitney U-test. Signifikansnivån på alla 

statistiska tester sattes till P<0,05. All data presenteras som medel  standardavvikelse.  

3.8 Etiskt övervägande 

Innan studiestart informerades alla försökspersonerna om studiens upplägg och eventuella 

risker med den nya träningen de skulle utföra. Riskerna som nämndes var lättare träningsvärk 

och eventuella skador i och med den nya träningsformen. Innan de första testerna skrev 

försökspersonerna under ett informerat samtycke där det bland annat var skrivet att de fick 

avbryta deltagandet när de själva önskade utan att förklara varför. All data som samlades in 

användes endast i forskningssyfte och alla försökspersonerna blev tilldelat ett id-nummer för 

att undvika att någon fick reda på vilka som deltagit i studien. Fördelarna som alla 

försökspersonerna fick reda på var att de fick testa på en ny träningsmetod samt att de fick ta 

del av all sitt egen data från studien.  

 

4. Restultat 

4.1 Akuta effekter 

Den intensitet som de båda grupperna uppnådde under sina intervaller var väldigt lika vad 

gäller maxpuls under intervallerna samt hur lågt pulsen sjönk mellan intervallerna. Den 

högsta pulsen under det första passet låg på 92 ± 3 % av HRmax för SIT-gruppen och 91 ± 3 

% av HRmax för HIIT-gruppen. Den högsta pulsen uppmättes under intervall nummer 1 för 

grupp HIIT och för grupp SIT var pulsen högst i intervall tre. Pulsen sjönk mellan 

intervallerna ner till 66 ± 4 % av HRmax som minst för SIT-gruppen och 68 ± 5 % av 

HRmax för HIIT-gruppen. För båda grupperna var pulsen som lägst under vilan mellan de två 

första intervallerna. Det som skiljde grupperna åt var att HIIT-gruppens 

fyraminutersintervaller varade åtta gånger längre än SIT-gruppens intervaller som endast 

varade i 30 sekunder (figur 1). 
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Figur 1. Medelpulsen under det första intervallpasset för både SIT- och HIIT-gruppen. 

 

Högsta uppmätta syreupptag under intervallpass nummer ett uppmättes till 83,7 ± 9,9 % av 

O2max för SIT-gruppen och till 86,5 ± 7,0 % av O2max för HIIT-gruppen. Det högsta 

O2-värdet uppmättes för SIT-gruppen under den tredje intervallen och för HIIT-gruppen 

under den första. Försökspersonerna i HIIT-gruppen höll ett högre syreupptag under vilan än 

vad försökspersonerna i SIT-gruppen gjorde. Det lägsta O2 för grupp HIIT mättes till 40,5 ± 

4,0 % av O2max under vilan mellan intervall tre och fyra medan det lägsta O2 för grupp 

SIT var nere på 30,0 ± 5,2 % av O2max, också mellan intervall tre och fyra. Som nämndes 

tidigare varade HIIT-gruppens intervaller åtta gånger längre än SIT-gruppens (figur 2). 

Figur 2. Intensiteten under första intervallpasset presenterat som procent av O2max.  
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Blodlaktatet under det första intervallpasset steg från 5,3 ± 1,9 mmol under den fösta 

intervallen till 15,3 ± 1,6 mmol efter den sista i grupp SIT (medelvärde ± SD för alla fem 

individerna). För grupp HIIT däremot sjönk laktatvärdet från 8,0 ± 4,1 mmol till 6,2 ± 2, 4 

mmol från intervall ett till intervall fyra (medelvärde ± SD för alla fem individerna). I figur 3 

kan man avläsa de enskilda individernas laktatvärden samt det nämnda medellaktatet från de 

båda grupperna. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Laktatvärdena från det första intervallpasset hos de båda grupperna. De grövre linjerna markerar 

medelvärdet i grupperna medan de smalare linjerna representerar de enskilda personerna.  

 

4.2 Träningseffekter 

Efter två veckors träning kunde man inte se någon signifikant förändring av O2max, varken 

i SIT-gruppen före och efter träningsperioden eller i HIIT-gruppen före och efter träningen 

(tabell 2 och figur 4a-b). Inte heller någon förändring i maxpulsen kunde ses under 

studieperioden (tabell 2).  

Figur 4a och 4b. Försökspersonernas totala förändring av maximal syreupptagningsförmåga mellan för- och 

eftertest. Gruppens medelvärde redovisas som en grövre linje, blått för HIIT-gruppen och rött för SIT-gruppen. 
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Tabell 2. Försökspersonernas testvärden före och efter två veckors intervallträning. All data presenteras som 

medelvärde ± SD (standardavvikelse).  

    SIT (n=5) SIT (n=5)   HIIT (n=5) HIIT (n=5) 

Variabler 

 
Före träning Efter träning 

 
Före träning Efter träning 

       Ålder (år)   25,8 ± 3,3 25,8 ± 3,3   24,4 ± 4,5  24,4 ± 4,5  

Längd (cm) 

 

170 ± 8,5 170 ± 8,5 

 

175 ± 12 175 ± 12 

Vikt (kg) 

 

74,4 ± 14,5 74,2 ± 14,1  76,4 ± 21,0 75,8 ± 21,3 

Fettmassa (kg) 

 

20,6 ± 8,4 20,6 ± 8,5  18,1 ± 8,4 18,1 ± 8,0 

Fettprocent (%) 

 

27,5 ± 8,6 27,5 ± 8,7  23,9 ± 10,2 24,2 ±9,3 

Muskelmassa (kg) 

 

30,1 ± 39,2 30,1 ± 36,8  32,6 ± 11,1 32,2 ±11,1 

O2max (l/min) 

 

3,1 ± 0,6 

 

 

3,4 ± 0,8 

 

3,3 ± 0,9 

 

 

3,5 ± 0,9 

O2max (ml/kg/min) 

 

42,9 ± 10,0 
46,9 ± 13,5  

43,7 ± 5,6 
47,0 ± 5,1 

Maxpuls (bpm) 

 

190 ± 7 189 ± 9  186 ± 7 183 ± 6 

Peak Power (watt) 

 

780,4 ± 249,1 809,8 ± 200,8  790,7 ± 362,8 760,7 ± 315,8 

Peak Power (watt/kg) 

 

10,4 ± 2,3 11,0 ± 1,9  10,0 ± 1,7 9,8 ± 1,7 

Power Drop (watt) 

 

424,3 ± 138,5 446,5 ± 140,7  438,6 ± 267,6 384,7 ± 189,0 

Power Drop (watt/kg) 

 

5,7 ± 1,2 6,0 ± 1,3  5,4 ± 1,5 5,0 ± 1,4 

Power Drop (%) 

 

54,3 ± 1,0 54,4 ± 4,8  53,3 ± 6,7 49,6 ± 6,7 

Average Power (watt) 

 

492,2 ± 131,9 555,4 ± 117,4*  565,8 ± 215,6 562,4 ± 231,3 

Average Power (watt/kg) 

 

6,7 ± 1,6 7,5 ± 1,1*  7,3 ± 1,0 7,3 ± 1,0 

Benböj (kg) 

 

88,5 ± 32,7 98,5 ± 33,1  95,5 ± 30,0 104,0 ± 28,8 

TT (min)   10,7 ± 3,8 11,2 ± 3,9   11,0 ± 2,3 11,8 ± 3,1 

* Signifikant skillnad mellan för- och eftertest. P<0,05. SIT = sprint interval training (sprintintervallträning), 

HIIT = high intensive interval training (högintensiv intervallträning), bpm = slag/minut. 

Försökspersonerna vikt, muskelmassa och fettprocent var oförändrade efter träningsperioden 

(tabell 2 och diagram 5a-c). 

 

 

 

 

 

 

Figur 5a, b och c. Kroppssammansättningen hos de båda grupperna före och efter utförd träningsperiod.  
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Bensktyrka (benböj) tenderade bli högre efter träningsperioden i båda grupperna, dock fanns 

ingen statistiskt signifikant skillnad (tabell 2 och figur 6). 

 

 

  

 

 

Figur 6. Den maximal a vikten som försökspersonerna lyckades lyfta i ett benböj före och efter två veckors SIT 

och HIIT.  

 

En signifikant skillnad fanns att se i blodlaktat för de båda grupperna under den första nivån 

av maxtestet före jämfört med efter träningsperioden. SIT-gruppens laktatnivå höjdes med två 

veckors sprintintervaller och HIIT-gruppens laktatnivå sjönk efter två veckors högintensiv 

träning. Ingen signifikant förändring i maxlaktat (tabell 3 och figur 7a-b). 

Tabell 3. Laktat före och efter träningsperioden för de båda grupperna både under första nivån på maxtestet 

samt det högsta uppmätta laktatvärdet under hela testet.  

  
          

 

  

SIT (n=5) SIT (n=5)   HIIT (n=5) HIIT (n=5) 

 

 

Belastning 
Före träning 

(mmol) 
Efter träning 

(mmol) 
  

Före träning 

(mmol) 
Efter träning 

(mmol) 

         

 
75 watt  2,0 ± 0,7 2,4 ± 0,8* 

 

2,2 ± 0,4 1,9 ± 0,8* 

 

 
Max  10,7 ± 1,33 9,6 ± 2,3   7,7 ± 1,4 9,5 ± 1,7 

         * Signifikant skillnad för båda grupperna före jämfört med efter träningsperioden vad gäller blodlaktat på den 

första nivån av maxtestet (75watt). P<0,05. 

Figur 7a. Blodlaktat från den första nivån av de båda maxtesten före och efter träning. Figur 7b. Det högsta 

uppmätta blodlaktatet för de både grupperna under för- och eftertestet. * P<0,05. 
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Peak power/kg samt power drop/kg var oförändrade efter träningen (tabell 2 och diagram 8a-

b). Däremot höjdes average power samt average power/kg i SIT gruppen efter 

träningsperioden (tabell 2 och diagram 9a-b). 

Figur 8a. Högsta uppmätta effekt per kilo kroppsvikt före och efter träningsperiod. Figur 8b. Effektminskning 

per kilo kroppsvikt före och efter utförd träning.  

 

Figur 9a och 9b. Förändringen i medeleffekt före och efter den två veckor långa träningsperioden, *P<0,05.  
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att jämföra de eventuella fysiologiska förändringarna som 

kommer av två veckors sprint- och högintensiv intervallträning hos friska, unga motionärer. 

Även om ingen uttalad hypotes fanns hade författaren en förväntning om att syreupptaget 

skulle öka i de båda grupperna samt att tydliga positiva resultat skulle kunna urskiljas ur 

Wingatetesten främst för SIT-gruppen.  

Vad gäller resultatet kunde en signifikant skillnad ses inom den uppmätta medeleffekten 

under det andra Wingatetestet jämfört med mot det första för SIT-gruppen. En ökning på 11,9 

% i watt/kg kunde ses från det första till sista Wingatetestet. Ytterligare en signifikant 

skillnad fanns på den första nivån av maxtestet före jämfört med efter träningsperioden. På 75 

watts belastning ökade SIT-gruppens laktatvärde med 20,0 % och HIIT-gruppens laktatnivå 

sjönk med 13,6 % från före till efter träningsperioden. Resterande mätningar visade ingen 

signifikant skillnad.  

Ingen signifikant förändring kunde urskiljas inom maximalt syreupptag trots att flera 

liknande studier har fått sådana resultat, både från SIT (Harmer et al. 2000; Hazell et al. 

2010; Bayati et al. 2011) och från HIIT (Seiler et al. 2013; Smith et al. 1999). Avsaknaden av 

signifikant ökning av syreupptaget kan bero på dels att antalet försökspersoner var lågt samt 

att träningsperioden inte var tillräckligt lång. Liknande resultat som det från denna studie har 

Burgomaster et al. (2005) fått, de förklarar det oförändrade maximala syreupptaget efter två 

veckors SIT med att den träning som utförs inte har någon aerob effekt utan endast en 

anaerob effekt. Även Stepto et al. (1999) håller med om denna slutsats, att tre veckor utav 

HIIT inte ger några förändringar vad gäller syreupptag. 

Precis som förväntat så fanns det en skillnad utifrån Wingatetestet för SIT-gruppen och det 

var medeleffekten. Den ökning som framkom av testet beror till största sannolikhet på att den 

träningsform som SIT-gruppen utförde liknar just det anaeroba testet. SIT ger enligt Rodas et 

al. (2000) en ökning av kreatinkinas i musklerna som HIIT inte ger. Den korta intensiva 

träningen tillsammans med den långa vilan skall enligt Rodas et al. (2000) ge en ökad 

aktivering av kreatinkinas. Men då kan man ställa frågan varför inte peak power och power 

drop förbättrades för denna grupp. Rodas et al. (2000) utförde 14 intervallpass medan 
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försökspersonerna i denna studie endast utförde sex sessioner, detta kan vara förklaringen till 

varför ingen signifikant skillnad i peak power eller power drop framkom ur denna studie.  

Stepto et al. (1999) visar en signifikant ökning av peak power efter tre veckors HIIT men 

förklarar detta med det höga antalet försökspersoner. Skillnaden var signifikant men alltför 

liten för att kunna fastställa en korrelation mellan HIIT och en ökad peak power med tanke på 

antalet försökspersoner, Stepto et al. (1999) förklarar detta till ett typ1-fel. 

Ökningen respektive sänkningen i blodlaktat på den första nivån av maxtestet är ett intressant 

resultat om man jämför det mot laktatkurvan från det första intervallpasset. Blodlaktatet 

ökade från första intervallen till den sista under det första träningspasset för SIT-gruppen men 

sjönk från första nivån av maxtestet innan träningsperioden till samma nivå under det andra 

maxtestet. Precis tvärt om reagerade blodlaktatet inom HIIT-gruppen, det sjönk under första 

träningspasset men ökade från maxtestet innan träningsperioden till maxtestet efter träningen. 

Tidigt i studien ansåg författaren att den grupp som tränade på en högre laktatnivå, alltså SIT-

gruppen, skulle kunna hålla en lägre laktatnivå längre under det andra maxtestet med så var 

inte fallet i denna studie. Detta kan bero på att den grupp som har arbetat med högre 

blodlaktat under sina träningspass nu också kan klara av att ligga på en högre laktatnivå utan 

att känna av den, kanske till och med använda sig av denna energiform på ett mer effektivt 

sätt än den gruppen som arbetade under ett lägre laktatpåslag, HIIT-gruppen. Bayati et al. 

(2011) menar att en ökad laktatnivå under ett bestämt arbete tyder på en högre 

buffringskapacitet samt en ökning av muskelglykogen. Med andra ord kan det vara så att SIT 

hjälper kroppen att bli effektivare under anaerobt arbete. 

Resultatet av kroppssammansättningsmätningen var väntat. En två veckors träningsperiod är 

alltför kort för att kunna se några förändringar i alla fall muskelmassa. Antagligen behövs det 

flera veckors ytterligare träning för att förändring ska kunna ses inom vikt, fettprocent och 

muskelmassa. Även om inte muskelmassan ökade så kan man se en tendens till ökning i 

maxvikt i benböjstestet efter träningen för de båda grupperna. Det finns ingen signifikant 

förändring men man kan ändå se en positiv trend vilket kan förklaras av att de flesta 

försökspersonerna tidigare inte var vana vid övningen benböj men att de blev det efter det 

första testet och därmed kunde lyfta tyngre under det andra testet. Antingen det, eller så har 

intervallträningen gett resultat och med ytterligare försökspersoner med samma resultat kan 

detta stärkas och en signifikant skillnad påvisas. Tidigare forskare har förklarat att 

intervallträning, både SIT (Burgomaster et al. 2008; Rodas et al. 2000) och HIIT (Astorino, 
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Allen, Roberson & Juranchich, 2012), ger ökade värden av kreatinforfat (PCr) och 

adenosintrifosfat (ATP). Detta kan förklara den tendens till ökning av benstyrka som sågs i 

denna studie. 

Till min kännedom finns ingen tidigare forskning som har jämfört de akuta effekterna av SIT 

och HIIT så bara spekulationer kan föras kring dessa resultat. De akuta effekterna som mättes 

under det första träningspasset såg väldigt lika ut för de båda grupperna. Den högsta 

uppmätta pulsen under det första passet låg på 92 ± 3 % av HRmax för SIT-gruppen och 91 ± 

3 % av HRmax för HIIT-gruppen (figur 1). Även det högsta syreupptaget under första 

intervallpasset låg ungefär på samma nivå för de båda grupperna, 83,7 ± 9,9 % av O2max 

för SIT-gruppen och 86,5 ± 7,0 % av O2max för HIIT-gruppen (figur 2). Om denna trend 

höll i sig genom alla intervallpassen skulle det betyda att båda grupperna fått samma träning 

och därför även samma resultat. Inte heller maxpulsen skiljer sig mellan grupperna vilket kan 

förklaras av de tidigare nämna akuta effekterna. 

Om man läser figur 1 och 2 ser man att kurvorna för SIT- och HIIT-gruppen följer varandra 

väldigt bra förutom att HIIT-gruppens intervaller varar åtta gånger längre än SIT-gruppens. 

Om man har detta i åtanke, att topparna för syreupptag och puls går lika högt och att den ena 

gruppen tränar åtta gånger så länge, borde det vara en större skillnad i resultat. Utifrån detta 

kan man tycka att syreupptaget ska öka mer i HIIT-gruppen som får arbeta hårt under en 

längre period. Varför det inte är så kan bero på att SIT-gruppen fick träna så intensiva 

intervaller att det vägde upp tidsskillnaden. Intensiteten kan ha påfrestat hjärta och övriga 

muskler till att få samma effekt som vid längre intervaller. Slag- och minutvolym samt antal 

mitokondrier kan ha ökat både tack vare de långa intervallerna (HIIT) och de intensiva 

intervallerna (SIT).  

Intensiteten i SIT-gruppens intervaller borde enligt författaren ge en förbättring inom både 

peak power, power drop och average power. Varför enbart average power ökade kan bero på, 

som nämndes tidigare, att antalet försökspersoner var något lågt och kanske även att 

träningsperioden var för kort för att ytterligare resultat skulle kunna ses. I studier med fler 

försökspersoner har tydliga anaeroba resultat påträffats (SIT (Bayati et al. 2011; Hazell et al. 

2010) HIIT (Stepto et al. 1999)). Även studier med längre träningsintervention har sett 

positiva resultat vad gäller anaerob effekt (SIT (Burgomaster et al. 2008; Harmer et al. 2000) 

HIIT (Weston et al. 1997)). 
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5.2 Metoddiskussion 

Valet av studiedesign kommer från två redan tidigare publicerade artiklar av Bravo et al. 

(2008) samt Gibala et al. (2006). Den två veckor långa träningsperioden kommer från Gibala 

et al. (2006), även valet att utföra intervallerna på cykel kommer från denna artikel. Hade 

intervallerna utförts på löpband hade utförandet blivit betydligt svårare, dels för att det tar tid 

innan bandet kommer upp i rätt hastighet och det hade försvårat tidtagningen under SIT-

intervallerna och dels för att säkerheten hade blivit sämre med tanke på att försökspersonerna 

kan ramla av och skada sig i då höga hastigheterna. Det hade varit möjligt att använda en sele 

för att hålla försökspersonerna uppe även vid eventuella fall och kanske även förskjutit 

intervalltiden något för att på så sätt använda ett löpband. Kanske hade då resultaten blivit 

tydligare eftersom försökspersonerna var mer vana med löpträning än träning på cykel och då 

kunnat utföra träningen ännu effektivare än vad de gjorde i denna studie.   

De båda grupperna använde sig av två olika cyklar under intervallträningen eftersom cyklarna 

hade olika egenskaper. Cykeln som användes under SIT-träningen har en viktkorg som lastas 

med olika vikter för att justera motståndet på intervallerna och HIIT-gruppens cykel 

kopplades till en dator och på så vis kunde motståndet styras för att försökspersonerna skulle 

hålla rätt puls. Eftersom försökspersonerna använde sig av olika cyklar kan de ha blivit olika 

vana med cyklarna. Detta kan ha gjort att de presterade olika bra på de båda testerna på cykel, 

Wingate och maxtestet. Samma cyklar användes under SIT-träningen och Wingatetestet och 

under HIIT-träningen och maxtestet. Eftersom en signifikant skillnad fanns att finna under 

Wingatetestet för just SIT-gruppen kan detta förklaras av vilken cykel som användes under 

träningen. Dock syns ingen signifikant skillnad i tid till utmattning som skulle varit den 

teoretiska fördelen för HIIT-gruppen. För att göra de omgivande variablerna så lika som 

möjligt skulle samma cykel använts under alla testerna samt alla träningspassen men i detta 

fall var det inte möjligt på grund av de olika egenskaperna som behövdes. I kommande 

studier bör man finna ett sätt att komma runt detta problem.  

Efter utförd kroppssammansättningsmätning fick försökspersonerna se resultatet av sin egen 

mätning. Det finns en risk att de som hade hög fettprocent tänkte på detta under studien och 

kanske åt annorlunda och på så sätt försökte sänka fettprocenten. Det syntes ingen skillnad i 

kroppssammansättningen innan jämför med efter träningen så i detta fall var det inget 

problem men i framtiden bör man tänka på att inte visa resultaten av något av testen för 

försökspersonerna förrän i efterhand.  
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Författaren av denna studie ville ha minst fjorton försökspersoner (sju i varje grupp) för att 

kunna se om det fanns några fysiologiska skillnader mellan grupperna men eftersom fyra 

personer valde att hoppa av blev chansen betydligt mindre att en skillnad skulle kunna 

påvisas, ett typ 2-fel kan ha uppstått. Hade fler personer deltagit hade antagligen fler resultat 

kunnat visa signifikant skillnad. Till exempel benböjstestet och maxlaktat som visade tendens 

till förändring skulle kanske kunnat bevisas med fler försökspersoner. 

Valet av att inte ha med en tredje grupp, en såkallad kontrollgrupp, gjordes eftersom det 

redan finns mycket forskning kring intervallträning jämfört med uthållighetsträning och 

jämfört med kontrollgrupper som inte tränar. Majoriteten av denna forskning säger att 

intervallträningen, både SIT och HIIT, ger effekt på bland annat ökad fettförbränning 

(Burgomaster et al. 2008), förbättrad syreupptagningsförmåga ( O2peak) (Rodas, Ventura, 

Cadefua, Cussó & Parra, 2000; Hazell, MacPherson, Gravelle & Lemon, 2010; Seiler, 

Jøranson, Olesen & Hetlelid, 2013), ( O2max) (Smith, McNaughton & Marshall, 1999) och 

högre peak power (Burgomaster, Heigenhauser & Gibala, 2012; Burgomaster, Hughes, 

Heigenhauser, Bradwell & Gibala, 2005; Weston, Myburgh, Lindsay et al. 1997; Stepto, 

Hawley, Dennis & Hopkins, 1999). Därför ansåg författaren att en kontrollgrupp skulle bli 

överflödig. 

Med tanke på att de båda intervallerna såg relativt lika ut vad gäller de akuta effekterna men 

att HIIT-gruppens intervaller varade åtta gånger så länge som SIT-gruppens borde det vara 

bättre att träna den kortare varianten om man är ute efter ett tidssnålare alternativ. Men då bör 

man tänka på att SIT inte är överdrivet effektivt med tanke på den långa vilan mellan 

intervallerna. Som man ser i tabell 1 skiljer det endast 39 minuter i total tid över de två 

veckorna. Vilan skulle antagligen kunna kortas ner något, kanske till två eller tre minuter för 

att göra denna träningsform ännu effektivare. SIT är inte heller helt säker på grund av det 

extrema motståndet som försökspersonerna utsätts för (Bayati et al. 2011). Denna typ av 

intervallform är bättre lämpad för en van träningsmänniska, eller i alla fall en van cyklist, än 

för en nybörjare. För en nybörjare är det antagligen bättre att börja med HIIT som är lite 

längre men skonsammare. 
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5.3 Slutsats 

En två veckors träningsperiod av sprintintervallträning och högintensiv intervallträning 

resulterade inte i någon signifikant skillnad vad gäller maximalt syreupptag, peak power, 

muskelstyrka, tid till utmattning eller kroppssammansättning. Däremot kunde man se en 

signifikant skillnad i både average power för den grupp som tränat SIT och en förändring i 

blodlaktat på låg arbetsbelastning (75 watt) för de båda grupperna. Ytterligare forskning med 

fler försökspersoner och längre träningsintervention krävs för att fastställa eventuella 

fysiologiska skillnader mellan SIT och HIIT. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Hälsoformulär. 
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Bilaga 2. Informerat samtycke. 

Namn:_______________________ Födelsedata (år-mån-dag):______________________ 

Epost:________________________________________________ 

Längd:_________(cm) Vikt:__________ (kg) Blodtryck:_____________ (mmHg) 

Fettprocent:_________(%) 

B-Hb:__________(mmol/l) EVF:________(%) B-Glukos:_________(mmol/l) B-

laktat:_______(mmol/l) 

Vänligen fyll i och besvara följande frågor inför testet: 

 

 

 

ysisk aktivitet? 

- och/eller ryggproblem som kan förvärras vid fysisk aktivitet? 

 

____ 

-/ansträningsastma) 

vilken/vilka?__________________________________ 

 Om 

ja, vilka/vilket skäl?_____________________ 

Härmed ger jag mitt godkännande att frivilligt deltaga i testet för att kunna fastställa min 

fysiska arbetskapacitet och hälsostatus. Min tillåtelse att deltaga ges frivilligt och jag förstår 

att jag kan när som helst avbryta testet om jag så önskar. 

Jag har läst informerat samtycke och förstått testets upplägg och dess procedur samt 

eventuella risker. Jag har även blivit muntligt informerad och haft möjlighet att fråga om 

eventuella oklarheter innan testet. Med denna vetskap och information ger jag mitt 

medgivande att genomföra testet. 

Datum Underskrift deltagare 

Datum Underskrift målsman (om under 18 år) 


