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Sprintträning inte bara 
för sprintlöpare
En extrem uthållighet är knappast tillräckligt för att vinna någon av 
löpdistanserna i VM. Även maratonlöparna behöver kunna lägga in en 
extra växel då och då under ett lopp. Sprintträning ger en positiv 
effekt på många olika sätt, även för motionärer.

Må n g a M e d e l-  o c h  långdistanslöpare 
har börjat komplettera sin vanliga träning 
med sprintträning för att nå bättre tider. 
Det är även populärt inom lagidrotter och 
nyligen har forskning visat att sprintträ-
ning eller sprintintervallträning också kan 
ge positiva effekter på hälsan. Det gäller 
inte bara för friska utan även för personer 
med och utan riskfaktorer, som till 
exempel övervikt och nedsatt insulinkäns-
lighet eller kronisk sjukdom. 

Det bästa sättet att träna den högsta 
växeln i sin löpning är att göra upprepade 
sprintarbeten och att vila länge mellan 
intervallerna. Vid kort vila ökar istället 
den aeroba kapaciteten, det vill säga 
uthålligheten, på bekostnad av den 
anaeroba sprintförmågan. Lång vila 
gynnar återhämtningen och möjligheten 
att åter lägga in en hög växel.

Många olika träningsmodeller
En högintensiv intervallträning kan 
byggas upp på oändligt många sätt. 
Forskarna Buchheit och Larsen har i en 
nyligen publicerad översiktsartikel 
identifierat ett stort antal olika kompo-
nenter som går att variera: det enstaka 
arbetspassets karaktär (typ av arbete, 
intensitet och längd), vilans karaktär (typ 
av vila, intensitet och längd) och antal 
upprepningar eller serier (1). Sprintinter-
vallträning karakteriseras av långa 
maximala ansträngningar, så kallade 
all-out sprintarbeten, eller nära maximala 
ansträngningar. Sådana sprint omfattar 
till exempel 20-30 sekunders arbete med 

vila av varierande längd mellan sprinten. 
Sådana modeller har sedan länge funnits 
inom friidrottens sprintdistanser, men 
har nu uppmärksammats allt mer i 
träning för längre distanser upp till 
maraton och även inom lagidrotter. 
Kombinationen av arbets- och vilolängd 
bestämmer andelen anaerob (utan syre) 
och aerob (med syre) metabolism. Valet 
av modell måste utgå ifrån vilka effekter 
man vill uppnå med träningen. 

Energiförråden töms snabbt
Vid muskelarbete bryts den energirika 
fosfatföreningen ATP ner till ADP och 
fosfat för att omvandla kemiskt lagrad 
energi till mekanisk energi. ATP-förrådet 
räcker endast någon sekund vid ett 
30-sekunders all-out sprintarbete. Därför 
måste nytt ATP bildas från kreatinfosfat 
och glykogen. Kreatinfostfatet räcker 
cirka tio sekunder. Under den återstå-
ende delen av det fysiska arbetet kommer 
en stor del av ATP från muskelglykogen 
som bryts ned till laktat (mjölksyra). 
Under slutfasen kommer även en del ATP 
från aerob metabolism. Under ett 
30-sekunders all-out sprintarbete 
kommer således cirka 20 procent av 
energin från kreatinfosfat, 50 procent 
från glykogennedbrytning till laktat 
(anaerobt) och 30 procent från aerob 
metabolism (figur 1). 

När kreatinfosfatet är förbrukat bryts 
en del av ATP-förrådet ner till  inosinmo-
nofosfat (IMP) och ammoniak via ADP 
och AMP. Detta gynnar effektutveck-
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lingen genom att det därigenom ansamlas 
en mindre mängd ADP (2). Återuppbyggna-
den av det ATP, som har brutits ner till IMP 
är långsam, speciellt i de snabba fibrerna 
(figur 2a). En liten del av IMP bryts vidare 
ner till inosin, hypoxantin och urinsyra, 
vilket ytterligare fördröjer återhämtningen. 
Sex veckors sprintträning kan minska 
denna nedbrytning av ATP till IMP (3,4). 
Det är både på gott och ont. En minskad 
nedbrytning ger en snabbare återhämtning 
av ATP, men effektutvecklingen sjunker 
genom att ADP ansamlas, även om det är 
mycket marginellt. ADP hämmar muskel-
kontraktionen och därmed en ytterligare 
ATP-uttömning. Det är en skyddsmekanism 
för att inte tömma ut ATP fullständigt, 
vilket leder till celldöd.

I blodet kan man se en stor ökning av lak-
tat från nedbrytningen av glykogen i 
samband med sprintträning. Likaså upp-
täcker man mycket höga nivåer av ammo-
niak, inosin, hypoxantin och urinsyra, som 
alla kommer från vidare nedbrytningen av 
ATP (figur 2b). Vid upprepade sprintarbe-
ten är ammoniaknivån i blodet så hög att 
den skulle kunna ha negativa effekter på 
hjärnan. Andra har visat att hjärnan tar upp 
ammoniak i samband med fysiskt arbete. 
Ammoniakens betydelse för centralt utlöst 
muskeltrötthet eller inverkan på till exem-
pel minnet och koncentrationsförmåga, är 
ett outforskat område (5).

Kort vila ger lägre prestation
Det är viktigt att känna till att kort vila 
mellan upprepade 30-sekunders sprintarbe-
ten leder till att den anaeroba glykogenned-
brytningen minskar och att de aeroba 
processerna delvis ersätter de anaeroba för 
att blida nytt ATP. Forskaren Bogadins 
visade att anaeroba glykogenolysens bidrag 
till ATP-bildningen sjönk från 50 till 35 
procent medan det aeroba bidraget ökade 
från 30 till 45 procent om man utför två 
30-seunders sprintarbeten med bara fyra 
minuters vila mellan dem (figur 1) (6). Detta 
återspeglas även av en sänkning med 20 
procent av prestationen (effektutveck-
lingen) vid det andra sprintarbetet jämfört 
med det första. Vid en vila på 20 minuter 
mellan tre 30-sekunders all-out sprintarbe-
ten kan man upprätthålla den höga nedbryt-
ningshastigheten av glykogen i snabba 
muskelfibrer även under det tredje sprintar-
betet, men inte i de långsamma fibrerna (3). 

Långsamma fibrer Snabba fibrer 

IM
P

 
(m

m
ol

 k
g 

-1
 to

rr
 m

us
ke

l) 

5 

10 

15 

20 

25 

AT
P
 

(m
m

ol
 k

g 
-1

 to
rr

 m
us

ke
l) 

5 

15 

20 

10 

0 
Sprint 
    1 

Sprint 
    3 

Sprint 
    2 

Sprint 
    1 

Sprint 
    3 

Sprint 
    2 

Kvinnor 
Män 

Figur 2A 

0 0 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

0 
5 

10 

15 

20 

25 

A
dr

en
al

in
 

Kvinnor 
Män 

 In
os

in
 

0 

5 

10 

15 

20 

(n
m

ol
 L

 -1
) 

(n
m

ol
 L

 -1
) 

(
m

ol
 L

 -1
) 

N
or

ad
re

na
lin

 

Sprint 
    1 

Sprint 
    3 

Sprint 
    2 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

Vila Vila 

(
m

ol
 L

 -1
) 

Sprint 
    1 

Sprint 
    3 

Sprint 
    2 

Vila Vila 

A
m

m
on

ia
k 

Figur 2B 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

AT
P

-o
m

sä
ttn

in
g  

(m
m

ol
 *

kg
-1

 to
rr

 m
us

ke
l) 

Aerobt 
PCr + ATP 
Glykolys 

43% 

20% 

36% 

23% 

29% 

4 min  
vila 

30 sek. 30 sek. 

48%AT
P-

om
sä

ttn
in

g
(m

m
ol

 *
kg

-1
 to

rr
 m

us
ke

l)

• Kvinnor  

Långsamma fibrer Snabba fibrer 

IM
P

 
(m

m
ol

 k
g 

-1
 to

rr
 m

us
ke

l) 

5 

10 

15 

20 

25 

AT
P
 

(m
m

ol
 k

g 
-1

 to
rr

 m
us

ke
l) 

5 

15 

20 

10 

0 
Sprint 
    1 

Sprint 
    3 

Sprint 
    2 

Sprint 
    1 

Sprint 
    3 

Sprint 
    2 

Kvinnor 
Män 

Figur 2A 

Män

• Kvinnor  

Långsamma fibrer Snabba fibrer 

IM
P

 
(m

m
ol

 k
g 

-1
 to

rr
 m

us
ke

l) 

5 

10 

15 

20 

25 

AT
P
 

(m
m

ol
 k

g 
-1

 to
rr

 m
us

ke
l) 

5 

15 

20 

10 

0 
Sprint 
    1 

Sprint 
    3 

Sprint 
    2 

Sprint 
    1 

Sprint 
    3 

Sprint 
    2 

Kvinnor 
Män 

Figur 2A 

Män

Figur 1. ATP-omsättning från ATP +PCr (kreatinfosfat) nedbrytning, anaerob glykolys och aerob 
metabolism under 30 sekunders sprint arbete samt efter 4 minuters återhämtning (6). 

Figur 2a. Förändring av ATP och inosinmonofosfat (IMP) under upprepade sprintarbeten i 
långsamma respektive snabba muskelfibrer. 

Figur 2b. Förändring av plasmakoncentrationer av adrenalin, noradrenalin, inosin och ammoniak 
under upprepat sprintarbete. 
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Detta ger endast en liten sänkning av 
prestationen (2-3 procent) i det tredje 
jämfört med det första sprintarbetet. 
Således, om man vill åstadkomma en 
maximal stimulering av glykogenned-
brytningen och specifikt träna denna 
process bör vilan vara relativt lång 
mellan arbetspassen. Vill man däremot 
ha större inslag av träning av aeroba 
processer bör vilan vara kortare. Det är 
okänt om fett i muskulaturen bryts ner i 
samband med sprintarbete. Det är 
särskilt intressant att ta reda på med 
tanke på den ökade insulinkänsligheten 
efter sprintträning som forskare har 
observerat (7).

Snabb nedbrytning av glykogen 
Vid ett 30-sekunders all-out sprintarbete 
aktiveras både snabba och långsamma 
muskelfibrer och man uppnår en mycket 
hög hastighet på nedbrytningen av 
muskelglykogen (glykogenolys), speciellt 
i snabba fibrer. Hastigheten för glykoge-
nolysen är då tio gånger högre än vid ett 
fem minuter långt fysiskt arbete på en 
intensitet som motsvarar den maximala 
syreupptagningsförmågan (maxVO2), 
och 100 gånger högre än vid ett 
60-minuters arbete på 55 procent av 
maxVO2 (9) (figur 3). Upprepade 
30-sekunders all-out sprintarbeten är 

alltså en lämplig träningsmetod för att 
uppnå maximal hastighet på glykogenoly-
sen i snabba muskelfibrer. Observera att 
en kort vila mellan intervallerna leder till 
en minskad aktivering av glykogenolysen i 
det andra sprintarbetet (figur 1). Även 
nettonedbrytningen av ATP är mycket 
stor vid ett 30-sekunders sprintarbete och 
speciellt då i de snabba muskelfibrerna. 
Efter ett sprintarbete reduceras ATP-för-
råden med mer än 50 procent i snabba 
fibrer men endast med cirka 15 procent i 
långsamma fibrer (3). Denna minskning 
av ATP med motsvarande ökning av IMP 
gynnar bibehållandet av effektutveck-
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Figur 3. Glykogenförbrukningen i snabba muskelfibrer vid 30 sekunders maximalt sprint arbete, 5 
minuters arbete vid maxVO2 samt 60 minuters arbete vid 55 procent av maxVO2 (3,9).

Ren sprintträning ska ta maraton-
stjärnan Isabellah Andersson till 
bättre tider, enligt en intervju i 
Dagens Nyheter. Hon tränar 20-25 
sekunder i maxfart med tre minuters 
vila mellan sprinten.
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lingen, men kräver lång återhämtning. 
Vilka specifika anpassningar som sker i 
de snabba fibrerna vid enstaka sprintträ-
ningspass och vid längre tids sprintträ-
ning är nästan helt okänt.

Kraftigt ökade hormonnivåer 
Många hormonella system aktiveras 
kraftigt i samband med sprintarbete. 
Det gäller både för de hormoner som har 
nedbrytande effekter och för de som har 
uppbyggande effekter. Flera av de hormo-
ner som vi har studerat – adrenalin, 
noradrenalin (figur 2b), tillväxthormon 
och insulin – visade till och med en 
tilltagande ackumulering i plasma, trots 
att vilan var 20 minuter mellan varje 
sprintarbete (3,10). Till skillnad från dessa 
ökningar såg vi en minskning av testoste-
ron för männen som kvarstod upp till 48 
timmar efter sprintarbetet (10). Man vet i 
dag inte vilken samlad effekt de kraftigt 
förhöjda hormonnivåerna har på musku-
laturen och på prestationen. Få studier 
har undersökt effekten av 30-sekunders 
all-out sprintarbete på muskelmassan. 
De flesta studier om hormonella svar vid 
sprintarbete har utförts på försöksperso-
ner som inte intagit någon näring under 
försöksdagen. Det är möjligt att intag av 
näring skulle förändra det hormonella 
svaret och dess effekter.

Kraftigt förhöjt blodflöde
Under ett 30-sekunders sprintarbete 
sjunker syremättnaden kraftigt i muskel-
vävnaden för att snabbt normaliseras 
direkt efteråt. Under efterföljande vila 
ökar benblodflödet kraftigt och är, en 
minut efter avslutat arbete, cirka fem liter 

per minut, vilket motsvarar det benblod-
flöde man har under ett aerobt tränings-
pass (11) (figur 4). Blodflödet i benen 
sjunker därefter gradvis, men efter 25 
minuter var flödet i benen fortfarande tre 
gånger högre än i vila och även pulsen var 
förhöjd – cirka 25 slag högre än i vila. I 
detta sammanhang vore det intressant att 
studera vävnadsgenomblödningen på 
mikrocirkulationsnivå. Det finns anledning 
att tro att även den är kraftigt förhöjd efter 
ett sprintarbete. En intressant fråga är om 
kapillärer (de minsta blodkärlen) som 
försörjer snabba muskelfibrer är speciellt 
påverkade.

 
Genuttryck och cellsignalering
Våra studier av gener visar att VEGF, som 
är en viktig tillväxtfaktor för ökningen av 
antalet kapillärer, steg trefaldigt efter tre 
30-sekunders sprintarbete med 20 minu-
ters vila mellan varje intervall. Studierna 
visar även att ett stort antal så kallade 
transkriptionsfaktorer bidrar till denna 
ökning av VEGF. Det indikerar att det finns 
förutsättningar för nybildning av kapillärer 
efter sprintarbete. Det är möjligt att de 
positiva hälsoeffekter som vi kan se efter 
sprintträning är relaterade till effekter av 
ökad vävnadsgenomblödning och ökad 
kapillärisering (7,8). När det gäller anpass-
ning av kapilläriseringen så avgörs slutre-
sultatet av en finstämd balans mellan 
förändringar i stimulerande och häm-
mande faktorer för kapillärtillväxt. Det-
samma gäller för förändringar i muskel-
massa som beror på balansen mellan 
proteinsyntes och proteinnedbrytning i 
muskulaturen. Ett samtidigt påslag på 
hypertrofisignalering (signaler för aktive-
rad syntes och hämmad nedbrytning) och 
hypotrofisignalering (signaler för aktiverad 
nedbrytning och hämmad syntes) kan leda 
till utebliven muskeltillväxt. Våra studier 
av genaktivering visar att många system 
för både aktivering och hämning av såväl 
proteinsyntes som proteinnedbrytning är 
påslagna samtidigt. Det kan vara svårt att 
hitta den rätta balansen mellan till exem-
pel arbets- och viloperiodens karaktär och 
längd för att optimera effekterna på 
proteinsyntes och proteinnedbrytning. 
Våra studier av genuttryck och cellsignale-
ring tyder på en aktivering av hypotrofisig-
nalering efter sprintarbete speciellt för 
männen i studien genom aktivering av 
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Figur 4. Benblodflöde uppmätt i 25 minuter efter ett 30 sekunders maximalt sprintarbete (11).
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SMAD 3 och utebliven aktivering av 
hypertrofisignaleringsmarkörerna mTOR 
och p70. För kvinnorna kunde vi däre-
mot se en aktivering av mTOR och p70 i 
muskulaturen efter upprepade 30-sekun-
ders sprintarbeten (12). En fyra veckor 
lång sprintträningsstudie stödjer dessa 
fynd (läs om långtidseffekter nedan).

Oklar effekt av aminosyror
De grenade aminosyrorna i blodet, till 
exempel leucin, sjunker vid upprepade 
sprintarbeten, vilket kan bero på att de 
bryts ner (13). Sänkningen skulle även 
kunna bero på att aminosyrorna används 
som byggstenar för en ökad proteinsyn-
tes i muskulaturen. Flera faktorer talar 
dock emot detta. Männen, som uppvi-
sade den största sänkningen av leucin i 
blodet, hade ingen eller endast en mycket 
liten ökning av hypertrofisignalerinsmar-
körerna mTOR och p70 i muskulaturen, 
det vill säga liten förutsättning för 
muskeltillväxt (12,13). Snarare skulle det 
kunna vara så att de sjunkande blodnivå-
erna av leucin tyder på en brist på 
byggstenar för proteinsyntes i muskula-
turen och därmed att hypertrofisignale-
ringen uteblir bland männen i studien.

Från studier av styrketräning så vet 
man att intag av aminosyror i samband 
med ett träningspass ökar förutsättning-
arna för hypertrofi. Effekten av att inta 
aminosyror i samband med sprintarbete 
är mer okänd. De flesta tidigare studier 
på sprintarbete är utförda efter en natts 
fasta. Detta är ett vanligt sätt att standar-
disera studier inom forskningen. Sprint-
träningsstudier (veckor, månader) har 

hittills varit okontrollerade vad gäller 
kosten och även när det gäller intag av till 
exempel aminosyror, protein och kolhy-
drater i nära anslutning till träningspas-
sen. Forskaren Coffey och medarbetare 
visade nyligen att hypertrofisignalering 
och muskelproteinsyntes ökar efter ett 10 
x 6 sekunder långt sprintträningspass om 
personen intar aminosyror i anslutningen 
till passet. Även en av våra egna studier 
visar liknande resultat (12). För närva-
rande pågår en studie där vi även under-
söker muskelproteinsyntesen efter 
30-sekunder sprintarbete med tillskott av 
aminosyror i anslutning till träningspas-
set. En träningsstudie över att antal 
veckor är under planering för att se på 
mer långsiktiga effekter.

Kvinnor återhämtar sig snabbare
Vid jämförelser mellan könen är det 
viktigt att komma ihåg är att det för vissa 
variabler finns stora spridningar inom 
respektive kön och därmed stora över-
lappningar mellan könen. Det gäller för 
till exempel muskelfibertyper. För kropps-
ammansättning är det mindre överlapp-
ning. När vi säger att det är en könsskill-
nad så är det medelvärden vi uttalar oss 
om. Vid ett 30-sekunders all-out sprintar-
bete har kvinnor ett par procents lägre 
effektutveckling per kilo fettfri vikt under 
den initiala fasen. Kvinnorna tappar 
däremot något mindre effekt vid uppre-
pade intervaller än männen. Andra 
studier med kortare sprintarbeten visar, 
även de, på en mindre effektförlust för 
kvinnorna mellan intervallerna (14). 
Orsakerna till dessa könsskillnader i 
initial effektutveckling och återhämtning 
är inte helt klarlagda. Några möjliga 
förklaringar ges nedan. 

Könsskillnaderna i effektutveckling och 
återhämtning kan bero på skillnader i 
kroppssammansättning, muskelfibertyper 
och anaeroba enzymaktiviteter. Det kan 
även bero på skillnader i hormonellt, 
cirkulatoriskt och neuromuskulärt svar på 
sprintarbete. Den lägre ytprocenten 
snabba muskelfibrer (integrerat mått av 
procentuell andel snabba fibrer räknat på 
antalet fibrer och medelfiberytan för 
snabba fibrer) – i genomsnitt cirka 50 
procent för kvinnor och 60 procent för 
män – kan förklara den lägre initiala 
effektutvecklingen per kilo fettfri vikt för 

• Sprinters – t.ex. 400-meterslöpare för att 
bli snabbare.

• Maratonlöpare – för att kunna lägga in en 
högre växel då och då under loppet.

• Fotbollsspelare – för att göra upprepade 
maxlöpningar och återhämta sig fortare.

• Motionärer – för att förhindra sjukdomar, 
t.ex. diabetes och kärlsjukdomar. 

• Patienter – för att lindra sjukdom, t.ex. 
hjärtsvikt och KOL.

SPRINTTRÄNING – FÖR VEM?

”Jag har alltid 
kompletterat 
min träning med 
20-25 sekunder 
all-out sprint 
med fem minu-
ters vila mellan 
sprinten.”

Charlotte Schönbeck, 
1 500-meterslöpare

Charlottte Schönbeck
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kvinnor. Även den snabbare återhämt-
ningen kan förklaras av skillnader i 
muskelfibertyper, eftersom kvinnorna har 
en större ytprocent långsamma fibrer med 
en större potential för återhämtning. 
Genom experiment på fripreparerade 
långsamma och snabba muskelfibrer visar 
forskaren Bottinelli att snabba fibrer kan 
utveckla betydligt större effekt än lång-
samma fibrer. Beroende på den lägre 
ytprocenten snabba fibrer blir produktio-
nen och ansamlingen av ammoniak och 
laktat i muskelvävnaden lägre hos kvin-
norna. Den ännu större könsskillnaden, 
som ses (figur 2b) för ansamling av 
ammoniak i blodet (mäts i plasma) 
jämfört med i musklerna, beror på att 
kvinnors totala muskelmassa i relation till 
plasmavolymen är cirka 15 procent lägre 
än männens (15).

Ytterligare en förklaring till de visade 
könsskillnaderna i effektutveckling och 
återhämtning är den lägre sympatoadren-
erga aktiveringen för kvinnor (figur 2b). 
Denna lägre aktivering, som resulterar i 
lägre nivåer av adrenalin och noradrena-
lin i blodet, kan förklara varför kvinnor 
har lägre glykogennedbrytning och 
laktatansamling i de långsamma fibrerna 
jämfört med män under ett sprintarbete 
(3). Mindre laktat- och ammoniakansam-
ling i blod och muskel ger en mindre störd 
systemmiljö för kvinnorna i samband med 
både ett och upprepade sprintarbeten (3,9) 
(figur 2b). Detta kan bidra till att förklara 
den snabbare återhämtningen av ATP i 
snabba fibrer hos kvinnor (3). Även det 
större insulinpåslaget för kvinnorna i 
samband med upprepade 30-sekunders 
sprintarbeten gynnar återuppbyggnaden 
av glykogen och protein och därmed 
återhämtningen (9).

Avlägsnandet av slaggprodukter såsom 
ammoniak och laktat påverkar också 
återhämtningen. I fettvävnaden omvand-
las ammoniak och glutamat till glutamin 
vilket utgör en tillfällig buffert för ammo-
niak. Eftersom kvinnor relativt sett har 
nästan dubbelt så mycket fett i kroppen 
som män, kan denna potentiella elimina-
tionsväg ytterligare bidra till att förklara 
könsskillnaden i ammoniaknivåerna i 
blodet efter sprintarbete (9).

Få studier av långtidseffekter
Det finns endast enstaka studier som har 

undersökt träningseffekter av 30-sekun-
ders all-out sprintarbeten på muskel-
massa och fibertyper. Vi gjorde en fyra 
veckor lång studie med upprepade 
30-sekunders all-out sprintarbeten med 
20 minuters vila mellan varje intervall, 
fyra gånger per vecka. Kvinnorna i studien 
fick en ökad tvärsnittsyta av snabba 
muskelfibrer, ökad effektutveckling och 
ökad vilonivå för muskelglykogen. Män-
nen däremot fick en ökad kapacitet för 
laktatbildning i muskulaturen, speciellt i 
snabba fibrer. Även andelen snabba fibrer 
(typ IIA) ökade för männen (16,17). Fynden 
av den ökade tvärsnittsytan hos kvinnorna 
är samstämmiga med fynden att hypertro-
fisignaleringen och insulinnivåerna ökade 
mer för kvinnorna än männen i samband 
med ett sprintträningspass. I en studie på 
män där man kraftigt ökade mängden 
sprintträning till två pass per dag, fann 
man att andel långsamma fibrer istället 
ökade (16). Troligen är det en känslig 
balansgång att hitta rätt strategi i trä-
ningsupplägget för att öka andelen snabba 
fibrer. 

Oväntade hälsoeffekter
Sprintträning har länge använts av 
idrottare i olika intervallträningsmodeller, 
men först under senare år har man visat 
att sprintträning kan användas som en 
träningsmodell för att nå hälsoeffekter för 
friska och sjuka individer på motionsnivå. 
Olika modeller har tillämpats, till exempel 
en lågvolymmodell med 4-6 upprepade 
30-sekunders sprintarbeten med fyra 
minuters vila mellan intervallerna, eller 
en modifierad variant med 10 x 60 
sekunder med 90 procent av maxpuls och 
en minuts vila mellan intervallerna. 
Träningen har lett till ett minskat mid-
jeomfång, ökad insulinkänslighet, mins-
kat blodtryck samt förbättrad kärl- och 
hjärtfunktion (7). Djurstudier har visat att 
förändringar i fettväven som resultat av 
träning kan ge hälsoeffekter. Vad som 
händer i fettväven vid sprintträning är 
helt okänt, men vi undersöker det för 
närvarande i en ny studie. Just nu pågår 
även en europeisk multicenterstudie vid 
Karolinska Institutet, där man undersöker 
effekter av sprintintervallträning på 
insulinkänsligheten som leds av Thomas 
Gustafsson och Olav Rooyackers.


