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Sammanfattning 

Introduktion: Trots att kompressionskläder (KK) används brett inom idrotten 

saknas det klara vetenskapliga belägg för att dessa faktiskt skulle ha en positiv 

effekt för vältränade idrottare. Det är relativt lite forskning gjord på hur 

användandet av KK påverkar prestationen vid aerobt arbete. Syfte: Att undersöka 

huruvida användandet av KK har en positiv inverkan på högintensivt aerobt arbete 

för idrottare. Metod: En randomiserad cross over design med placebo har använts 

och 6 vältränade (27 ± 5 år, längd, VO2max 59,0 ± 3,2 ml · kg
-1

 min
-1) 

har 

genomfört tre maximala tester till utmattning på löpband. Det första testtillfället 

var ett vVO2max test och syftade till att fastställa den hastighet som innebar 

tangering av VO2max för respektive försöksperson. Det andra och tredje 

testtillfället var tid till utmattning (TTU) på försökspersonens vVO2max. TTU 

utfördes med KK och utan KK (dvs. placebo) av respektive försöksperson och 

utgör resultaten för studien. Undersökta parametrar var TTU, laktat (efter avslutad 

TTU samt under passiv återhämtning), VO2max, Amplitud, τ, HFmax och 

Borgskalan (RPE). För att beräkna om det fanns någon skillnad mellan de olika 

testtillfällena (KK vs. placebo) har parade t-tester har använts på alla parametriska 

variabler utom laktat där two-way ANOVA för upprepade mätningar använts (typ 

av plagg samt över tid). Vidare har Wilcoxons tecken-rangtest använts på de 

ickeparametriska (Borgskalan). Signifikansnivån sattes till P <0,05. Resultat: 

Signifikant skillnad i TTU (P<0,05) med användandet av (KK) jämfört med 

placebo. Slutsats: Användandet av (KK) förlänger TTU på en arbetsbelastning 

som motsvarar VO2max hos vältränade individer vid löpning, dock förblir 

förklaringsmekanismerna oklara. 

 

Nyckelord: kompression, tid till utmattning, aerobt arbete, löpning 
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Introduktion 

Kompressionskläder 

Kompressionskläder (KK) och stödstrumpor har länge används inom sjukvården för att öka 

det venösa återflödet till hjärtat och därmed minska graden av åderbråck (Duffield & Portus, 

2007; Sperlich et al., 2010; Lovell et al., 2011). Användandet av KK inom idrotten för att 

påskynda återhämtningen har blivit alltmer populärt hos idrottare på olika nivåer (Goh et al., 

2010; De Glanville & Hamlin, 2012; Lovell et al., 2011). Det är först på senare år som 

idrottare främst har börjat använda KK under aktivitet för att gynna den aktuella prestationen 

(Lovell et al., 2011). Användningsområdet är stort inom idrotten, både inom lagidrott samt 

individuella idrotter som triatleter, cyklister och löpare (Goh et al., 2010; Sperlich et al., 

2010). De plagg som används inom idrotten är formgjutna efter kroppen och tillverkade av ett 

elastiskt material konstruerat för att ge ett lätt tryck emot muskulaturen, dessa kan bäras som 

under-, över- eller helkropps plagg (Duffield & Portus, 2007). 

 

Utifrån tidigare studier är det föreslaget att KK skulle kunna gynna idrottares återhämtning 

genom: ökad cirkulation, ökat venöst återflöde, förbättrad borttransport av laktat, förbättrad 

borttransport av markörer för muskelskador (kreatin kinase) (Chatard et al., 2006; De 

Glanville & Hamlin, 2012; Duffield & Portus, 2007; Kemmler et al., 2009; Kraemer el al., 

2010; Sperlich et al., 2010) och minskad upplevd träningsvärk (Kemmler et al., 2009; 

Kraemer el al., 2010). Det är också föreslaget att trycket ifrån dessa plagg fungerar som ett 

strukturellt och mekaniskt hjälpmedel vilket skulle kunna leda till en förbättrad arbetsekonomi 

under arbetet (Kemmler et al., 2009; Kraemer el al., 2010). Vidare är passformen och graden 

av kompression viktiga komponenter för att KK ska ge några fördelar (Kraemer et al., 2010). 

Utifrån de föreslagna effekter som nämnts ovan bör det vara troligt att dessa KK kan spela en 

viktig roll för den aktuella prestationen oavsett om arbetet är av anaerob eller aerob karaktär 

(Kemmler et al., 2009).  

 

Prestationsparametrar  

Maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) definieras som den största mängd syre som 

kroppen kan ta upp och utnyttja under hård träning (Bassett & Howley, 2000). Mätningar av 

VO2max har länge ansetts vara ”golden standard” för att bestämma kapaciteten hos det 

kardiovaskulära systemet och därmed en viktig faktor för att bestämma prestationen (Craig & 

Richardson, 2003). VO2max relaterat till kroppsvikten (ml · kg
-1

 min
-1

) anses vara en viktig 
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indikator för prestationen inom distanslöpning (Bassett & Howley, 2000; Bernard et al., 

2000). En annan viktig indikator för prestationen inom löpning är arbetsekonomin (AE) vilket 

är ett mått på den givna syrgasförbrukningen vid en given hastighet/belastning (Bassett & 

Howley, 2000; Bernard et al., 2000).  

 

Den lägsta hastigheten som en individ arbetar på då VO2max tangeras kallas vVO2max 

(v=velocity) (Bernard et al., 2000; Billat et al., 1996). Denna hastighet används ofta som 

belastning vid träning för att förbättra VO2max (Billat et al., 1999). Eftersom vVO2max tar 

hänsyn till både VO2max och AE kan vVO2max förklara den individuella prestationen i större 

utsträckning än enbart VO2max i sig (Bernard et al., 2000; Billat & Koralsztein, 1996). vVO2max 

har visat sig varit en bra indikator för att bestämma prestationen i medeldistanslöpning (Billat 

et al., 1996) och på 10 km löpning (Bernard et al., 2000). Vidare har denna hastighet visat sig 

vara väldigt nära medelhastigheten på 3000 m löpning (Billat et al., 2000).  

 

Med hjälp av VO2 kinetik kan vi få reda på hur snabbt anpassningen för VO2 sker i början av 

fysiskt arbete och detta blir ett värdefullt index som väl speglar syretransporten från det 

aeroba systemet och upptaget i musklerna (Caputo et al., 2003). Några av de faktorer som kan 

påverka hastigheten på anpassningen, till det snabbare eller långsammare, är: inandat syre, 

hjärtminutvolym och blodflöde, energisubstrat i musklerna, enzymaktivitet samt fysisk status 

och sjukdomar (Hughson, 2009). En snabbare VO2 kinetik, dvs. snabbare anpassning till 

fysiskt arbete, resulterar i en minskad syredeficit och minskad laktatproduktion samt har en 

sparande effekt på de anaeroba energisystemen vilket i sig kan leda till en längre arbetstid hos 

idrottare och därmed förbättrad prestation. Förändringar i kinetik genom aerob träning har 

visat sig vara känsligt nog att upptäckas hos redan vältränade idrottare, vilket gör detta till en 

bra metod för att utvärdera träning (Caputo et al., 2003). 

 

Laktat bildas och ansamlas i musklerna när kraven på energitillförseln från syre är otillräcklig 

under arbete (Sahlin, 1986). Under högintensivt arbete har ansamlingen av laktat i 

muskelcellerna länge ansetts vara en viktig faktor till trötthet (Cairns et al., 2006; Green, 

1997) och höga laktatnivåer har visat sig påverka arbetskapaciteten och därmed en sämre 

prestation (Rimaud et al., 2010). Det har diskuterats att de studier som funnit lägre 

blodlaktatkoncentrationer i samband med användandet av KK skulle kunna bero på att 

kompressionen ifrån KK gör att laktatet förblir kvar i muskelcellen och kommer därför inte ut 

i blodbanan (Ali et al., 2007; Sperlich et al., 2010; Rimaud et al., 2010).  
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Problemområde 

Trots att KK används brett inom idrotten saknas det klara vetenskapliga belägg för att dessa 

faktiskt skulle ha en positiv effekt för vältränade idrottare (Sperlich et al., 2010) och därför är 

eventuella prestationshöjande effekter av KK under träning eller tävling ej helt fastställda (De 

Glanville & Hamlin, 2012). De flesta studierna som har undersökt hur KK påverkar 

prestationen har varit av anaerob karaktär, dvs. sprint, hopp, samt styrkeövningar, och 

resultaten på detta är splittrade. Det är relativt lite forskning gjord på hur användandet av KK 

påverkar prestationen vid aerobt arbete (De Glanville & Hamlin, 2012). Likaså är resultaten 

på detta splittrade pga. olika studiedesigner, fysisk status på försökspersoner, metoder, typ av 

KK samt typ av arbete (Ali et al., 2007; Ali et al., 2010; Ali & et al., 2011; Chatard et al., 

2004; Goh et al., 2011; Kemmler et al., 2009; Lovell at al., 2011; Sear et al., 2010; Sperlich et 

al., 2010). Det är även troligt att graden av kompression ifrån KK hos andra studier kan ha 

påverkat deras resultat. Det är endast ett fåtal studier som kontrollerat den faktiska 

kompressionen ifrån KK (Ali et al., 2010; Goh et al., 2011; Lovell at al., 2011; Sear et al., 

2010; Sperlich et al., 2010). Det är endast 2 tidigare studier som undersökt huruvida KK 

påverkat tid till utmattning på en arbetsbelastning som motsvarar VO2max (Goh et al., 2011; 

Sperlich et al., 2010), även dessa fann splittrade resultat. Vidare har ingen studie påträffats 

som tidigare undersökt det kompressionsplagg som användes i den aktuella studien. Det finns 

heller ingen studie som har undersökt huruvida användandet av KK påverkar VO2 kinetik. 

Baserat på det som undersökts hittills inom området krävs det mer utförliga undersökningar 

för att undersöka huruvida KK har någon påverkan på aerobt arbete.  

 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida användandet av kompressionskläder har en 

positiv inverkan på högintensivt aerobt arbete för idrottare. 

Frågeställningar 

- Förlänger användandet av kompressionskläder tiden till utmattning på en 

arbetsbelastning som motsvarar VO2max vid löpning? 

- Resulterar användandet av kompressionskläder till högre laktatnivåer efter 

högintensivt aerobt arbete vid passiv återhämtning? 

- Leder användandet av kompressionskläder till en snabbare anpassning av det aeroba 

systemet vid högintensivt arbete? 



4 
 

Metod 

Studiedesign 

Denna experimentella studie utfördes en randomiserad cross over design med placebo och 

denna inomgruppsdesign gjorde att samma försökspersoner agerade kontroll och 

experimentgrupp. I ett försök att ”blinda” försökspersonerna och därmed minska kännedomen 

av vilket plagg som var det ”riktiga” kompressionsplagget i studien blev försökspersonerna 

informerade om att studiens huvudsakliga syfte var att jämföra två olika typer av KK i 

samband med prestation (se bilaga 1). Tack vare detta visste inte försökspersonerna att det ena 

plagget var en traditionell fotbollstrumpa utan trodde att båda plaggen var riktiga KK. 

Försökspersoner 

Till denna studie rekryterades 8 manliga vältränade försökspersoner, 2 försökspersoner fick 

avbryta studien pga av sjukdom, varav 6 fullföljde studien (medelvärde och SD:  ålder 27 ± 5 

år, längd 178 ± 9 cm, vikt 71 ± 6 kg, VO2max 59,0 ± 3,2 ml · kg
-1

 min
-1

, vVO2max 19,8 ± 1,2 

km/h). Dessa rekryterades genom lokala löparföreningar/grupper och blev informerade om 

studiens upplägg. Samtliga försökspersoner gav sitt skriftliga samtycke vilket intygade ett 

frivilligt deltagande samt att dessa kunde avbryta studien när som helst utan att uppge 

anledning (se bilaga 1). För att få delta i studien sattes följande inklusionskriterier upp: 1) 

regelbundet löpträna ≥ 3 ggr/vecka, 2) sprungit 10 000 m under 38 min under de senaste 12 

månaderna, 3) erfarenhet av att springa på löpband, 4) vara fullt frisk. Exklusionskriterier var 

följande: 1) regelbundet använda någon typ av kompressionskläder på träning/tävling, 2) vara 

skadad, 3) tillfällig medicinering. 

Etiska aspekter  

De etiska övervägandena i denna studie beaktades i samråd med Vetenskapsrådets fyra 

allmänna huvudkrav för forskning; 1) informationskravet, 2) samtyckeskravet, 3) 

konfidentialitetskravet, 4) nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012). Vidare garanterar 

författaren att ingen intressekonflikt ägt rum mellan denne och det företag som sponsrat 

studien med kompressionskläderna. Företaget har endast fått tagit del av studien som helhet 

och har därmed inte kunnat påverka utgången för resultaten under studietiden. 
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Material 

Ett löpband (Rodby RL 2500, Rodby innovation AB, Sverige) har använts till alla löptester. 

Under testerna registrerades VO2 med hjälp av en syreupptagningsutrustning (Jaeger Oxycon 

Pro, Carefusion 234 Germany GmbH, Tyskland), hjärtfrekvens registrerades med hjälp av en 

pulsklocka (Polar RS400, Polar Eloctro Oy, Finland) och blodlaktatkoncentration mättes med 

hjälp av en laktatmätare (Lactate Pro, Akray Factory Inc, Japan) samt att försökspersonerna 

har skattat sin upplevda ansträngning på Borgskalan (RPE) (Borg, 1982). Vidare har graden 

av kompression ifrån de olika klädesplaggen mätts med hjälp av en tryckmätare (Kikuhime 

HPM-KH-01, TT MediTrade, Danmark) (Ali et al., 2010; Goh et al., 2011; Lovell at al., 

2011; Sear et al., 2010). All utrustning kalibrerades innan varje enskilt test eller mätning för 

respektive försöksperson. 

Mätning av kompression 

Detta tillfälle skedde separat ifrån de andra testerna och de mätpunkter som använts för att 

mäta graden av kompression ifrån de olika plaggen har varit; 1) Anteriort nere vid fotleden i 

höjd med malleolerna, 2) mediala huvudet på Gastrocnemius, 3) Vastus lateralis (Sear et al., 

2010) (se figur 1). För punkt 2 och 3 har mätning utförts där omkretsen för muskeln varit som 

störst. Vid alla mätningar har ”mätblåsan” placerats i mellan huden och plagget, samt undvikit 

sömmar från plagget, med ca 2 cm över och under utsatta mätpunkter, därefter har 

medelvärdet för dessa 3 mätpunkter registrerats. 

Kompressionsplagg 

Det kompressionsplagg som användes i studien var 2XU Men’s Compression Tights PWX 

(material: 80% Nylon & 20% Elastane (Invista Lycra)) vilket har en graderad kompression, 

som är högst nere vid fotleden och avtar uppåt, och är ett plagg för hela benmuskulaturen (se 

figur 1). I samband med rekryteringen uppgav varje försöksperson sin längd och vikt för 

utprövning av rätt storlek (detta helt enligt tillverkarens rekommendationer) vilket innebar att 

det var ett kompressionsplagg per försöksperson (se bilaga 3 för storleksguide). 

Kontrollplagg 

Det kontrollplagg dvs. placebon som användes i studien var en traditionell fotbollstrumpa, 

från en av de större tillverkarna, som finns tillgängliga på marknaden (material: 99% Nylon & 

1% Elasthane) vilket är ett plagg för underbensmuskulaturen (se figur 1).  
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Vanliga strumpor  

Mätning på försökspersonernas vanliga löparstrumpor (som används dagligen av 

försökspersonerna) har även utförts (mätpunkt; 1) Anteriort nere vid fotleden i höjd med 

malleolerna (medelvärde och SD) 13,7 ± 5,2 mmHg och detta redovisas ej i figur). Vidare har 

kompressionen kontrollerats ifrån 5 st andra löparstrumpor, av väl kända fabrikat som fanns 

tillgängliga på marknaden, på 1 försöksperson (se figur 1).  

 

 

 

Tester 

Alla försökspersoner genomförde tre maximala tester till utmattning på löpning och dessa 

genomfördes samma tid på dygnet var 7:e dag för respektive försöksperson med undantag för 

2 försökspersoner som genomförde test 2 och 3 med 14 dagars mellanrum. Inför alla 

testtillfällen instruerades försökspersonerna att följa denna standardisering: 1) vilat eller utfört 

väldigt lätt träning 48 timmar innan, 2) druckit ordentligt med vatten dessa 2 dagar, 3) inget 

alkoholintag 48 timmar innan, 4) ej intagit koffein eller nikoton 3 timmar innan, 5) ätit max 2 

timmar inför testet, 6) använda samma par skor i alla tester, 7) motordriven transport till 

laboratoriet.  

 

 

Figur 1. Medelvärde och SD för kompressionen (mmHg) ifrån de olika mätpunkterna för respektive plagg som 

använts i studien. a) Kompression 2XU tights (studiens KK), b) kompression från fotbollsstrumpan (studiens 

placebo) och c) kompression från vanliga löparstrumpor (mätt på 1 försöksperson). 

 

a 

b 

c 
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Pilottestning 

För att kontrollera att det kontrollplagg som användes i studien representerade normala 

förhållanden har en försöksperson sprungit ett test extra utöver de som ingick i studien (dessa 

beskrivs nedan) och genomförde då detta i sina vanliga löparstrumpor. 

vVO2max test 

Detta tillfälle syftade till att fastställa den hastighet som innebar tangering av VO2max för 

försökspersonerna och som sedan skulle utgöra hastigheten på testerna ”Tid till utmattning”. 

Detta tillfälle fungerade även som ett ”pre-session” för att introducera försökspersonerna till 

testerna, utrustningen och laboratoriemiljön.  

Efter ca 5 min ”inlärningsperiod” på löpbandet med en hastighet av 10 km/h, där 

försökspersonen tränat på att hoppa av löpbandet inför kommande utmattning, fick denne ca 5 

min att förbereda sig inför testet och under denna period utrustades försökspersonen med 

ansiktsmask och pulsband. Testet startade med en uppvärmning på 15 km/h i 5 min för att 

därefter direkt öka till 16 km/h och därefter fortsätta öka med 1 km/h varannan minut tills 

frivillig utmattning inträffade hos försökpersonen (Billat et al., 1996). Lutningen på löpbandet 

var 1° under hela testet. VO2, och HF registreras under testets gång. Direkt efter avslutat test 

fick försökspersonen skatta sin upplevda ansträngning på Borgskalan och 

blodlaktatkoncentrationen mättes 4 min efter avslutat test med hjälp av ett kapillärprov.  

För att testet skulle godkännas som ett VO2max test krävdes att 3 av följande kriterier var 

uppfyllda efter avslutat test (Billat & Koralsztein, 1996); 1) en leveling off skulle synas på 

kurvan för syreupptagningen, 2) kvoten mellan inandat syre och utandat koldioxid (RER) 

skulle vara större än 1,10, 3) blodlaktatkoncentration över 8mmol/l, 4) en maximal 

hjärtfrekvens >90% av predikerad maxpuls (220-ålder) skulle vara uppnådd under testet, 5) 

Skattad ansträngning över 17 på Borgskalan. VO2max beräknades utifrån medelvärdet av de tre 

högsta 15 sek värdena som följde efter varandra och vVO2max definierades som den minsta 

hastighet som försökspersonen sprang på när VO2max tangerades. Denna hastighet var tvungen 

att upprätthållas under en minut för att denna hastighet skulle gälla som vVO2max, annars hade 

tidigare hastighet registrerats som detta (Billat et al., 1996). Denna hastighet registrerades för 

att sedan utgöra den arbetsbelastning/hastigheten som försökspersonen skulle arbeta på i testet 

”Tid till utmattning”. 
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Tid till utmattning (TTU) 

Detta test utfördes två gånger (1 test med KK och 1 test med placebo) av respektive 

försöksperson och utgör resultaten för studien. Försökspersonerna randomiserades så att 4 

försökspersoner utförde första testet med KK och 2 försökspersoner utförde första med 

placebo.  

Försökspersonen anlände till labbet och tog på sig det plagg som skulle användas utan några 

veck eller ojämnheter vilket sedan kontrollerades och rättades till av testledaren. Därefter 

utrustades denne med pulsband och ansiktsmask. Testet startade med att försökspersonen satt 

på en stol (neutral position) placerad på löpbandet i ca 3-4 min med utrustningen startad för 

att registrera dennes vilovärden angående VO2 och HF. När dessa värden var stabiliserade 

enligt datorn genomförde fp en uppvärmning, 10 min på 10 km/h samt 5 min på 12 km/h, 

inför testet. Därefter ombads försökspersonen att hoppa av bandet, vilket stoppades, och 

denne fick sätta sig på en stol i ca 5 min (Dufour et al., 2006) med utrustningen fortfarande 

igång för att registrera värdena angående VO2 och HF (tills <1,5 xVO2 i vila uppnåddes). När 

dessa vilovärden var uppnådda ombads denne att resa sig upp och placera fötterna på sidorna 

av bandet och händerna på räcket. Löpbandet ställdes in till den hastighet som uppnåddes 

ifrån vVO2max testet. Försökspersonen startade med ”flygande start” (händerna på räcket och 

benen pendlande) och tiden för testet startade från att denne tog sitt första löpsteg fram tills 

denne tog händerna i räcket då frivillig utmattning uppstått. Lutningen var 1° under hela 

testet. Tid tills utmattning registrerades och direkt efter avslutat test fick försökspersonen 

skatta sin upplevda ansträngning på Borgskalan och blodlaktatkoncentrationen mättes 4 min 

efter avslutat test med hjälp av ett kapillärprov. 

Akut återhämtning  

I direkt anslutning till avslutat TTU undersöktes akut återhämtning under 14 min. I samband 

med försökspersonens utmattning stoppades löpbandet och denne satte sig på en stol. 

Försökspersonen ombads att behålla ansiktsmasken på och under hela denna 

återhämtningsperiod var all utrustning igång för att registrera värden för VO2 och HF. 

Blodlaktat mättes minut 4 (avser TTU), minut 9 (återhämtning med plagg), minut 12 samt 

minut 14 (återhämtning utan plagg). Efter sista kapillärprovet stoppades all registrering och 

försökspersonen kunde ta av sig ansiktsmasken. Efter den andra laktatmätningen (minut 9) 

togs det plagg som användes under testet av (KK eller placebo). Detta utfördes med 

assistering av testledaren, som knöt upp och tog av skor samt rullade/drog av plaggen, med 
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stor försiktighet dvs. inga hastiga rörelser eller kraftiga fotisättningar av försökspersonen eller 

testledaren. Vid det testtillfälle som utfördes med KK var dock försökspersonen tvungen att 

utföra en liten ”uppresning” och dra ner dessa till mitten av låren så att testledaren skulle 

kunna ta av plagget. Under all registrering som avsåg vilovärden/passiv återhämtning ombads 

försökspersonen att inte prata och istället använda icke verbal kommunikation om detta var 

nödvändigt. 

VO2 kinetik 

För att beskriva VO2 kinetiken [VO2(t)] under TTU användes följande matematiska modell 

med en exponential funktion (Caputo et al., 2003; Dufour et al., 2006): 

VO2(t) = VO2b + A x(1-exp 
-[(t-td)/τ]

)xU 

Där U=0 för t<td och U=1 för t≥td; VO2b är 

syreupptaget vid slutet av vilan inför TTU; 

A är amplituden för syreupptaget (VO2max - 

VO2b) och; τ är tid konstant (definierat till 

den tid det krävs för att nå 63 % av A); td är 

tiden från vila-arbete (dvs övergången  då 

försökspersonen reste sig upp) vilket alltså 

är exkluderat i ekvationen (se figur 2).  

 

Databehandling 

Data har analyserats och beräknats med hjälp av IBM SPSS Statistics v20 samt SigmaPlot 11 

(two-way Anova). För att beräkna om det fanns någon skillnad mellan de olika testtillfällena 

(KK vs. placebo) har parade t-tester har använts på alla parametriska variabler utom laktat där 

two-way ANOVA för upprepade mätningar använts (typ av plagg samt över tid). Vidare har 

Wilcoxons tecken-rangtest använts på de ickeparametriska (Borgskalan) All data 

kontrollerades efter normalfördelning och inga justeringar var nödvändiga. Signifikansnivån 

sattes till P <0,05, och all data presenteras som medelvärden tillsammans med 

standardavvikelse.   

 

 

A 

VO2b 

Figur 2. Modell för VO2 kinetik 
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Resultat  

Prestation 

Som går att utläsa i figur 3 var det var en signifikant skillnad (P<0,05) i TTU mellan de olika 

testtillfällena (placebo 336 ± 42 sek vs. KK 363 ± 33) och alla försökspersoner arbetade 

längre med KK (1 person sprang 5 sek längre och de andra 15 sek - 1,17 min längre).  

 

Figur 3. TTU med placebo och med kompressionskläder (KK). *: P<0,05 

vs. placebo. 

 

Undersökta parametrar 

Det var inga skillnader i maximal blodlaktatkoncentration (minut 4) efter avslutad TTU eller 

laktat under återhämtning (minut 9, 12, 14) mellan de olika testtillfällena (se figur 4). Det var 

heller ingen skillnad i VO2max, amplitud, τ, HFmax eller upplevd ansträngning mellan de olika 

testtillfällena (se tabell 1) och för att förtydliga VO2 kinetiken presenteras denna ifrån en 

represantiv försöksperson (se figur 5).  
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Figur 4. Laktat efter avslutad TTU avseende minut 4, 9, 12 samt 14 med 

placebo och med kompressionskläder (KK). 

 

Tabell 1. VO2max, amplitud, τ, HFmax under TTU samt upplevd ansträngning 

efter avslutad TTU med placebo och med kompressionskläder (KK). 

 

 

 

 

 

Figur 5. VO2 Kinetik under TTU med placebo och med KK ifrån 1 

representativ försöksperson. 
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Diskussion 

Prestation 

Huvudfyndet ifrån denna studie var att det var en signifikant skillnad i TTU (P<0,05) med 

användandet av KK jämfört med placebo och alla försökspersoner arbetade längre med KK på 

TTU. Detta motsäger de resultat som Sperlich et al., (2010) och Goh et al., (2011) funnit, dvs. 

ingen signifikant skillnad med användandet av KK på TTU med en arbetsbelastning som 

motsvarat VO2max hos vältränade idrottare. Det fanns dock en tendens till att gruppen 

presterade bättre med KK i studien av Goh et al, (2011) där 7 av 10 fp sprang längre på TTU 

(i snitt 16 % längre). Däremot fann Kemmler et al., (2009) att moderat tränade män presterade 

bättre vid löpning till utmattning (arbetstid på ca 30 min) samt hade en högre hastighet vid 

den anaeroba tröskeln med användandet av KK. Likaså fann Chatard et al., (2004) att 

användandet av KK förbättrade prestationen på ett upprepat maximalt 5 minuters cykeltest 

hos äldre manliga cyklister. I en studie av Ali et al., (2007) fanns det en tendens att moderat 

tränade män sprang 10 km snabbare med KK och i annan studie av Ali & et al., (2011) fann 

de ingen prestationsförbättring på 10 km löpning hos vältränade manliga löpare med 

användandet av KK.  

Laktat och hjärtfrekvens 

Det var inga skillnader i blodlaktatkoncentration efter avslutad TTU avseende minut 4, 9, 12 

samt 14 och det var heller inga skillnader i HFmax under TTU i den aktuella studien. 

Anledningen till att laktat undersöktes under passiv återhämtning efter TTU var för att testa 

den hypotes som beskrivits tidigare i inledningen angående om att lägre 

blodlaktatkoncentration i samband med användandet av KK skulle kunna bero på att 

kompressionen ifrån KK gör att laktatet förblir kvar i muskelcellen och kommer därför inte ut 

i blodbanan (Ali et al., 2007; Sperlich et al., 2010; Rimaud et al., 2010). Skulle denna hypotes 

varit sann borde blodlaktatkoncentration varit högre efter den tredje mätningen eller fjärde 

mätningen, dvs. vid minut 12 och 14 (då fp tagit av sig KK), med användandet av KK jämfört 

med placebo. Detta är i enlighet med andra studier som heller inte funnit skillnader i laktat 

eller HF med användandet av KK (Ali et al., 2010; Ali & et al., 2011; Goh et al., 2011; 

Kemmler et al., 2009; Sperlich et al., 2010).  

 

Däremot har lägre blodlaktatkoncentration funnits av Chatard et al., (2004) och av Lovell at 

al., (2011) med användandet av KK. Sear et al., (2010) fann inga skillnader i 
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blodlaktatkoncentration men lägre hjärtfrekvens vid intermittent arbete hos moderat tränade 

lagidrottare med användande av KK. Ali et al., (2007) fann en tendens till lägre HF på 10 km 

löpning och Lovell at al., (2011) fann en lägre hjärtfrekvens i vilan mellan högintensiva 

intervaller (~85% av VO2max) med användandet av KK. Det har diskuterats om att ett ökat 

venöst återflöde, som är en föreslagen effekt av KK, skulle vara en faktor som kan förklara 

prestationsökning. Ett ökat venöst återflöde från KK skulle innebära en ökad cirkulation, som 

resulterar i borttransport av laktat, vilket skulle leda till en större end-diastolisk fyllnad i 

hjärtat och därmed resultera i ökad slagvolym med en lägre hjärtfrekvens som följd (Ali et al., 

(2007). Lovell at al., (2011) förklarar att den lägre blodlaktatkoncentration som observerats i 

viloperioderna vid högintensiva intervaller berodde på att KK ökade borttransporten av laktat 

genom ökat blodflöde vilket därmed medfört en lägre hjärtfrekvens. Även Chatard et al., 

(2004) förklarar prestationsökning genom lägre laktatnivåer med användandet av KK.  

 

VO2 kinetik 

Det observerades inga skillnader i VO2max, amplitud samt τ under TTU med användandet av 

KK jämfört med placebo i den aktuella studien. Denna studie är den första i sitt slag som 

undersökt huruvida KK påverkar VO2 kinetik. Tidigare studier som undersökt VO2 vid olika 

intensiteter har inte observerat några skillnader på detta (Ali et al., 2010; Ali & et al., 2011; 

Goh et al., 2011; Kemmler et al., 2009; Sear et al., 2010; Sperlich et al., 2010). Om en 

snabbare VO2 kinetik hade obseverats i min studie hade detta kunnat förklara den 

prestationsförbättring som ägts rum med KK. Det är troligt att den apparatur och metod för 

undersöka detta ej var tillräckligt känslig för att observera statistiska skillnader i kinetik i 

denna studie. Sammantaget är de exakta mekanismerna, som skulle kunna ligga bakom en 

prestationsförbättring, ifrån KK ej fastställda ifrån tidigare studier. Ali et al., (2011) skriver att 

det troligtvist är svårt att observera fysiologiska skillnader hos redan vältränade idrottare då 

dessa individer t.ex. redan har en mycket bra förmåga att borttransportera laktat vid aerobt 

arbete.  

 

Arbetsekonomi  

Som tidigare nämnts förbättrades prestationen på TTU i min studie dock utan att observera 

några skillnader i tidigare nämnda undersökta parametrar. Kemmler et al., (2009) som inte 

fann förändringar i VO2, HF eller laktat parametrar tror att den förbättrade prestationen med 

KK har att göra med att KK fungerade som ett biomekaniskt stöd för muskler och senor och 

därmed gett en ökad arbetsekonomi under arbetet vilket resulterade i en prestationsförbättring. 
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Ali et al., 2007; Ali et al., 2010; Ali et al., 2011) framhåller också denna hypotes för att 

förklara eventuella förbättringar med användandet av KK. Det är möjligt att 

försökspersonerna i min studie också dragit nytta av denna föreslagna effekt och därmed 

kunnat arbeta längre på TTU med KK. Den minsta lilla fördel som går att uppnå ifrån denna 

föreslagna effekt blir ju till en fördel för idrottaren. 

Upplevd ansträngning 

I den aktuella studien var det inga skillnader i upplevd ansträngning efter avslutad TTU. Det 

var heller ingen skillnad i upplevd ansträngning med användandet av KK enligt (Ali et al., 

2007; Ali et al., 2010; Ali et al., 2011). Dock fanns det en tendens till minskad upplevd 

ansträngning i studien av Sperlich et al., (2010) Försökspersonerna ifrån Goh et al., (2011) 

och Chatard et al., (2004) hade däremot en minskad upplevd ansträngning med användandet 

av KK. Goh et al., (2011) förklarar att om KK skulle ge en minskad upplevd ansträngning 

under arbete skulle detta kunna leda till en ökad prestation. En faktor som enbart diskuteras av 

Ali et al., (2010) är fp upplevelse av KK, dessa fann dock ingen skillnad i positiv upplevelse 

för 2 olika typer av KK. En mer positiv upplevelse ifrån att använda KK bör ju vara gynnsamt 

för idrottaren. Dock var upplevelserna ifrån KK i min studie blandade och några av 

försökspersonerna upplevde att det plagg som användes i min studie inte alls var bekväma och 

gillade inte alls att springa med dessa (kommentarer från försökspersonerna, dock ej 

registrerad eller redovisad).  

Kompression 

Som tidigare nämnts i introduktionen kan graden av kompression och passform spela en stor 

roll när det gäller att uppnå en fördelar av KK (Kraemer et al., 2010). För låg kompression 

skulle troligtvis inte ge någon påverkan för ”pumpeffekten” (det venösa återflödet) (Goh et 

al., 2011) och en för hög kompression skulle troligtvist kunna hämma blodflödet istället. 

Vidare kan en alltför tight passform medföra en obekväm upplevelse, vilket förstås inte heller 

borde vara bra för idrottaren. Den kompression som användes i min studie var för respektive 

mätpunkt: 1) Anteriort nere vid fotleden i höjd med malleolerna) 20,7 ± 2,7 mmHg, 2) 

mediala huvudet på Gastrocnemius) 19,9 ± 2,1 mmHg), 3) Vastus lateralis 13,3 ± 1,0 mmHg. 

Detta innebär att kompressionen var graderad (högst kompression nertill som avtar uppåt), 

vilket var fallet för samtliga försökspersoner (individuella mätningar ej redovisade), för de 

KK som användes i studien. Detta var precis vad tillverkaren utlovat för sin produkt, dock har 
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tillverkaren inte skrivit ut vilken kompression som plagget är tänkt att ge, vilket gör att en 

jämförelse mot detta inte var möjligt. 

 

Det är troligt att kompressionen ifrån KK hos andra studier kan ha påverkat deras resultat. Det 

är endast ett fåtal studier som kontrollerat den faktiska kompressionen från plagget med hjälp 

av en tryckmätare apparatur (Ali et al., 2010; Goh et al., 2011; Lovell at al., 2011; Sear et al., 

2010; Sperlich et al., 2010). Den kompression som använts av Ali et al., (2010)  var vid ankel 

15 mmHg samt 12 mmHg och vid vadmuskeln 32 mmHg samt 23 mmHg. 13,6 mmHg vid 

vadmuskeln och 8,6 mmHg vid lårmuskeln har använts av Goh et al., (2011). Sear et al., 

(2010) har haft samma mätpunkter som denna studie: 1) anteriort nere vid fotleden i höjd med 

malleolerna) 17,8 mmHg 2) mediala huvudet på Gastrocnemius) 15,1 mmHg, 3) Vastus 

lateralis 13,1 mmHg. Sperlich et al., (2010) skriver att de mätt upp 20 mmHg på vadmuskeln 

för att få fram rätt storlek för respektive försöksperson. Lovell et al., (2011) har mätt 

kompressionen för att prova ut rätt storlek enligt tillverkaren men har ej skrivit graden av 

denna i deras studie. Detta gör det problematiskt att ställa den aktuella studiens resultat mot 

det som gjorts tidigare då det råder stora skillnader i kompression samt att många studier helt 

saknar detta. Vidare är det endast 2 studier som har använts exakt samma fabrikat och typ av 

plagg (Ali et al., 2010; Ali et al., 2011) och 2 studier som åtminstone använt samma fabrikat 

(Goh et al., 2011; Sear et al., 2010). Det blir också ett problem då skillnader i material finns 

mellan de olika fabrikaten. Därför borde det vara viktigt att kontrollera den faktiska 

kompressionen för att kunna jämföra olika typer av plagg och från olika fabrikat emot 

varandra mellan studier.  

 

Styrkor och svagheter i studien 

Skillnader i resultat från tidigare studier skulle kunna påverkas utav studiernas design, fysisk 

status hos försöksperson samt val av tester. I den aktuella studien har väl validerade protokoll 

används tillsammans med laboratorieutrustningen och ger därmed en bra reliabilitet vilket 

såklart är en styrka. Självklart hade det varit av intresse att ha ett större antal deltagare i 

studien, vilket kan ses som en svaghet, men var tyvärr inte var möjligt enligt uppsatta kriterier 

samt inom tidsramen för studien. En styrka med denna studie är att den förbättrade 

prestationen inte kan förklaras genom en ”placeboeffekt” hos försökspersonerna eftersom 

dessa blev informerade om att syftet med studien var att jämföra olika typer av KK. Tack vare 
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detta försök att ”blinda” försökspersonerna visste inte dessa att det ena plagget var en 

traditionell fotbollstrumpa.  

Vidare har även kontrollplagget (dvs. studiens placebo) i denna studie kontrollerats gentemot 

försökspersonernas vanliga löparstrumpor samt 5 st andra löparstrumpor så att detta plagg inte 

gav en ”för hög” kompression. Det visade sig att kompressionen ifrån studiens placebo 

likvärdig eller lägre i jämförelse med försökspersonernas vanliga löparstrumpor samt hos 5 st 

andra löparstrumpor som fanns tillgängliga på marknaden. Detta innebär att studiens 

”placeboplagg” representerade normala förhållanden under det testtillfälle då detta 

placeboplagg användes. Ifrån tidigare forskning är det ett fåtal studier som har använts sig 

utav ett lämpligt kontrollplagg (Ali et al., 2007; Ali et al., 2010; Ali et al., 2011; Goh et al., 

2011; Sperlich et al., 2010) men försökspersonerna var däremot inte ”blindade” i dessa 

studier. Detta innebär att de studier som funnit positiva skillnader i mellan tester inte kan 

utesluta en placeboeffekt tack vare frånvaron av detta. 

Det går heller inte att förklara den förbättrade prestationen i min studie genom 

ordningseffekter på testerna eftersom försökspersonerna randomiserades till de olika 

testtillfällena. Troligtvist hade det mest optimala varit att utföra ett testtillfälle till där 

försökspersonerna sprang med sina vanliga löparstrumpor men med tanke på den begränsade 

tidsramen för studien har detta inte varit möjligt. Dock pilottestades kontrollplagget genom att 

en försöksperson genomförde ett extra TTU test då och genomförde detta i sina vanliga 

löparstrumpor. Det var små skillnader (15 sek) i löptid mellan detta testtillfälle och det tillfälle 

då försökspersonen sprang med fotbollstrumporna (opublicerad data). Troligtvist var denna 

skillnad mest påverkad av försökspersonens motivation samt dagsform än en fysiologisk 

skillnad ifrån vilka strumpor som användes mellan testerna. Det jag vill lyfta fram är att det 

var bättre att använda dessa fotbollsstrumpor för att ”blinda” försökspersonerna än att inte 

använda denna metod.  

Ytterligare en omständighet som bör tas upp är mätningen av kompressionen ifrån KK. När 

tidigare studier granskas för denna metod är deras beskrivningar väldigt enkelt formulerade 

och exakta mätpunkter är otydliga. I denna studie kontrollerades kompressionen ifrån plaggen 

på de mätpunkter som varit tillgängliga enligt tidigare studier. Det togs även 3 mätningar för 

respektive mätpunkt då det visade sig att den apparatur som användes var relativt känslig om 

”mätblåsan” flyttades runt. Tack vare denna metod för mätning av kompression ifrån KK bör 

de värden som uppgetts vara mer precisa än tidigare studier som ej utfört detta på samma 



17 
 

tillvägagångssätt. Vidare kan det vara möjligt att de tidpunkter som blodlaktatkoncentrationen 

mättes på i denna studie inte var tillräckligt exakta för att verkligen fastställa om KK har 

någon effekt på blodlaktatkoncentration vid passiv återhämtning. 

Vidare forskning 

Framtida studier bör först och främst genomföras med mer noggranna metoder, för VO2 

kinetik och arbetsekonomi, samt testutförande och bättre studiedesigner när det kommer till 

kontrollplagg samt att ”blinda” försökspersonerna. Vidare bör framförallt vältränade idrottare 

undersökas då det främst är dessa som använder sig av KK. Det bör också undersökas fler 

eller andra variabler för att ta reda på vilka förklaringsmekanismer som kan komma påverkas 

av KK. Det som jag anser vara mest intressant att undersöka är hur KK påverkar 

arbetsekonomin samt VO2 kinetik, på olika intensiteter, då traditionella tester och mätningar 

inte är känsliga nog att hitta skillnader trots en ökad prestation. Vidare bör utprovningen för 

KK utföras mer noggrant oavsett vilken typ av plagg eller fabrikat som används och därefter 

försöka efterlikna den kompression som använts i denna studie. Det kan även vara av intresse 

att utföra studier som jämför olika storlekar av KK för att fastställa om detta skulle påverka 

grad av kompression ifrån dessa. Slutligen bör också forskning utföras på kortare och längre 

distanser och/eller i andra discipliner (t.ex. cykel) och då både vid sub- och maximalt arbete. 

Slutsats 

Användandet av KK, för hela benmuskulaturen med en graderad kompression, förlänger TTU 

på en arbetsbelastning som motsvarar VO2max hos vältränade individer vid löpning. 

Förklaringsmekanismerna förblir oklara men en trolig faktor kan vara att arbetsekonomin 

påverkats positivt.  

Praktiska tillämpningsområden 

Även om statistiska skillnader ej ägt rum i de flesta av dessa studier kan en 

prestationsförbättring med användandet av KK ägt rum, eftersom tendenser till skillnader 

observerats. Goh et al., (2011) och Kemmler et al., (2009) diskuterar att även den minsta 

prestationsförbättring som kan uppnås av KK i idrotten är värdefull då marginalerna om 

mästerskapmedaljer endast handlar om några få procent. Ett exempel för detta är att på 5000 

meters loppet under VM 2011 skiljde det endast 56 hundradelar mellan guld och brons 

(IAAF, 2011a) och på 3000 meters loppet skilde det 39 hundradelar mellan guld och brons 

(IAAF, 2011b). Användandet av KK kan därmed komma bli intressant för idrottare. 
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Bilaga 1: Information till testpersonen 

Jag är en idrottsstudent som läser sista terminen på Tränarprogrammet vid Örebro universitet 

och kommer under våren 2012 att genomföra en studie för att undersöka huruvida 

användandet av olika typer av kompressionskläder har en positiv inverkan på prestationen vid 

högintensivt aerobt arbete. 

Studien kommer att omfatta tre separata tester på löpband som kräver maximal arbetsinsats av 

dig som testperson. Tester av denna karaktär kan medföra ett visst obehag tillsammans med 

eventuellt illamående hos vissa testpersoner och efter testerna kan generell trötthet eller 

träningsvärk förekomma.  

Samtliga tester kommer att utföras i ett idrottslaboratorium där du utrustas med en 

ansiktsmask för bestämmande av syreupptagning. Vid två av testtillfällen kommer du även att 

bära kompressionskläder som tillhandahålls av testledaren. 

Utöver att vara fullt frisk och helt skadefri bör du som testperson uppfylla följande kriterier 

för att få delta i studien:  

 Vara av manligt kön 

 Regelbundet löpträna minst 3 ggr/vecka 

 Sprungit 10 000m under 38 min under de senaste 12 månaderna 

 Ej regelbundet använda någon typ av kompressionskläder på träning/tävling 

 Erfarenhet av att springa på löpband 

 

Varje testtillfälle kommer att pågå i ca 60 min, vilket omfattar genomgång, testutförande samt 

uppvärmning/nedvarvning, och inför dessa testtillfällen är det viktigt att nedanstående 

standardisering följs för att ge studien tillförlitliga resultat: 

 Vilat eller utfört väldigt lätt träning 48 timmar innan 

 Inget alkoholintag 48 timmar innan och druckit ordentligt med vatten dessa 2 dagar 

 Ej intagit koffein eller nikoton 3 timmar innan 

 Ätit max 2 timmar inför testet 

 Använda samma par skor i alla tester 

 Motordriven transport till laboratoriet 

 Att varje testtillfälle genomförs med ca 7 dagars mellanrum 

 

All information som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och resultaten ifrån 

studien kommer att presenteras på gruppnivå. Efter genomförande av studien kommer du 
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självklart få ta del av den slutgiltiga rapporten som helhet. Vidare är ditt deltagande helt 

frivilligt och du kan när som helst avbryta detta utan att uppge anledning.  

Har du några frågor angående studien, tveka inte att höra av dig till undersökningsledaren. 

 

Med vänliga hälsningar 

Johan Johansson 

kompressionsstudie@gmail.com 

0704322832 
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Jag har läst och förstått ovanstående information och väljer att delta i studien. Jag förstår att 

mitt deltagande helt frivilligt och kan när som helst avbryta detta utan att uppge anledning. 

Jag förstår också att resultaten kan komma att redovisas i en studentuppsats men att 

individuella ej kommer att redovisas.  

I och med att jag skriver under denna blankett intygar även jag att jag är fullt frisk och 

helt skadefri och kan delta i studien. 

Namn (texta):   

Namnteckning:   

Ort & Datum:  

E-post (för information):  

 

För utprövning av kompressionskläder är information om din längd och vikt nödvändig, 

Längd (cm):    Vikt (kg):   
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Bilaga 2: Borgskalan 
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Bilaga 3: Storleksguide för 2XU Men’s Compression Tights PWX  

 

 

 


