
 
 

1 
 

 

EXAMENSARBETE 15HP 
 

 

 

 

Ökad lutning eller höjd hastighet för att 

kompensera vid löpning på löpband 

jämfört med plattmarkslöpning utomhus  

– En experimentell studie på vana löpare  

Författare:     

Handledare:  

Examinator    

Termin:     

Kurskod:   

 

 

 

Anton Berntsson 

Patrick Bergman 

Jonas Anhesjö 

VT 2014 

 



 
 

2 
 

  



 
 

3 
 

Abstrakt 

Bakgrund Löpning har blivit en allt mer populär motionsform. Skillnader mellan vilka 

löpförhållanden man springer i finns dock. Löpning utomhus på plant underlag genererar 

större energiutgifter jämfört med löpning på löpband i samma hastigheter. Det krävs en 

justering på löpband för att kompensera för den minskade energiåtgången.  

Syfte Syftet med undersökningen är att kunna ange en lutningsprocent eller en viss 

hastighetsökning vid löpning på löpbandet för att kompensera för de minskade 

energiutgifterna jämfört med plattmarkslöpning utomhus. 

Metod En experimentell studie på 20 vana löpare som deltog i 11 olika löptester i olika 

förhållanden, utomhus och på löpband. De testades i olika hastigheter och i olika lutningar 

för att kunna jämföra pulsfrekvens från testerna. Löpbandstesterna jämfördes sedan med 

löpningen utomhus för att få fram det förhållandet som bäst överensstämmer med 

plattmarkslöpning. 

Resultat Resultatet visar att mellan 0.5 % och 1.0 % lutning på bandet bäst kompenserar 

energiutgifterna jämfört med plattmarkslöpning. 0.5 % lutning är mer överensstämmande för 

kvinnor, medan 1.0 % passar bäst för män. Samtidigt genom en hastighetsökning på 1 km/h 

(från 12km/h till 13km/h) kompenseras den minskade energiåtgång vid löpbandslöpningen 

bäst. 

Diskussion Resultatet stärker det faktum att löpning på löpband måste kompenseras för att 

innebära samma energiutgifter som vid löpning utomhus. Att höja hastigheten ger tack vare 

det linjära sambandet mellan pulsfrekvens och syrekonsumtion en bättre jämförelse mellan de 

olika förhållandena, vilket även ses vid en ökad lutning. Dock involveras andra 

muskelgrupper där muskelaktivitet, fotnedsättning, stegfrekvens och rörelsemönster skiljer 

sig. Det skiljer sig både mellan löpstilarna men också mellan könen vilket innebär att för den 

tävlingsinriktade löparen är kompensation för energiutgifterna inte det väsentliga och 

skillnaden mellan stilarna kan leda till att kroppen inte tränas efter rätt ändamål. Justeringar 

på löpbandet vare sig det handlar om lutning eller hastighetsökning ger en kompensation för 

de förlorade energiutgifterna vid löpbandslöpning. 

Nyckelord: Löpning, Löpband, Energiutgifter, Lutning, Hastighetsökning, Kompensera   
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Abstract 
Background Running has become an increasingly popular form of exercise. Differences 

between the running styles you run in exist. Running outdoors on a flat surface generates 

greater energy expenditure compared to running on a treadmill at the same speed. It requires 

an adjustment on the treadmill to compensate for the reduced energy consumption. 

In this experimental study I try to identify a slope percentage or a certain speed boost when 

running on the treadmill to compensate up for the reduction in energy expenditure compared 

to flat ground outdoor running 

Method An experimental study of 20 experienced runners took part in 11 different running 

tests in various conditions, outdoors and on the treadmill. They were tested at different speeds 

and in different inclinations in order to compare the pulse rate from the tests. Treadmill tests 

were then compared with the outdoor run. 

Results The results show that between 0.5 % and 1.0 % incline on the treadmill best 

compensates energy expenditure compared with flat ground running. 0.5 % grade is more 

consistent for women, while 1.0 % best fit for men. Simultaneously, an increase in speed of 1 

km/h (from 12km/h to 13km/h) compensates the reduced energy consumption during treadmill 

running the best. 

Discussion The results reinforce the fact that running on a treadmill to be compensated for 

that mean the same energy expenditure during running outdoors. Raising speed gives thanks 

to the linear relationship between pulse rate and oxygen consumption a better comparison 

between the different conditions, as seen by an increased slope. However, the involvement of 

other muscle groups where muscle activity, foot reduction, cadence and movement patterns 

differ both between the running styles and equality which means that for the competitive 

runner is compensation for energy expenditure not the essence and the difference between the 

styles can lead to the body not being trained for the right purpose. But it provides adjustments 

on the treadmill whether it be on the slope or speed increase to compensate for the lost energy 

expenditure at treadmill running. 

Keywords: Running, Treadmill, Energy Expenditure, Incline, Speed increase, Compensate 
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Ordlista 
Innan vidare läsning är det bra att läsa genom förklaringar till dessa ofta förekommande 

begrepp. 

 Löpekonomi = Hur energisnålt rörelsemönstret är när man springer 

 Energiutgifter = Hur mycket energi som förbrännas vid ett visst arbete 

 Löpbandslöpning = Löpning på löpband 

 Utomhuslöpning = Plan löpning på löparbana 

 Vo2Max = maximal syreupptagningsförmåga 

 BMI = Body mass index, ett värde som ger en indikation på kroppstyp 

 Pulsfrekvens = Antal pulsslag per minut 

 Syrekonsumtion = Hur mycket syre som krävs vid ett visst arbete 

 Hamstringsmuskulaturen = Musklerana på lårets baksida 

 Gluteus Maximus = Rumpans muskel 

 Eversion = En vridning utåt i fotleden 
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Introduktion 

Löpning och att hålla igång fysiskt är idag något som blir mer och mer populärt. Fler och fler 

människor skaffar sig ett gymkort eller börja motionera utomhus. Att vara hälsosam, äta sunt 

och ha en bra och frisk kropp är det många som påvisar ska leda till ett bättre liv. Att trenden 

att träna är på väg uppåt syns på många sätt, bland annat genom en ökad gymverksamhet. 

Företag lägger mycket resurser på att marknadsföra alltifrån kläder och skor till tv-program 

kring träning och hälsa. I denna växande trend är löpningen något som sticker ut hur mängden 

av olika träningsformer, och t.ex. Göteborgsvarvet presenterar en ökning på nästa 24000 

mellan 2007 och 2013. Även Tjejmilen har gjort en ökning från 11400 till nästan 17000 

deltagare från 2010 till 2013 (Tjejmilen, 2014). Likadant har Lidingöloppet satt ett 

maxdeltagarantal på 20000 som fyllts de senaste åren.  Riksidrottsförbundet presenterar ett 

ökat antal motionärer i Sverige (RF.se 2011). De menar att fler motionerar och fler motionerar 

dessutom fler gånger i veckan. Utöver detta visar bland annat Friskis och Svettis (2013) i ett 

pressmeddelande att från 2011 till 2012 tränar fler individer på gym och dessutom tränar varje 

individ i snitt fler pass varje vecka. 

Ett ökat intresse kring löpning och dess olika stilar och förhållanden kan göra det intressant att 

studera hur olika löpstilar och löpförhållanden skiljer sig. Är det bättre att löpa utomhus 

jämfört med ett löpband? Behövs en högre hastighet på ett löpband för uppnå samma 

energiförbrukning som vid löpning utomhus? Eller spelar det ingen roll för prestation eller 

hälsofaktorer, bara vi är aktiva och utför någon form av fysisk aktivitet? 
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Bakgrund 

Lutningsaspekten 

Att löpning utomhus kontra löpning på löpband skiljer sig åt är något som redan är klargjort. 

Avsaknaden av luftmotstånd gör att energikostnaderna vid löpning på löpband är lägre 

jämfört med löpning utomhus i samma hastighet (Jones och Doust 1996). Genom att justera 

lutningen och behålla hastigheten på löpbandet innebär det en kompensation för att få igen 

den minskade energiförbrukning vid löpbandslöpning. Det visar sig att 1 % lutning på 

löpbandet bäst motsvarade löpningen utomhus vid hastigheter mellan 10-18 km/h. Springer 

man i lägre hastigheter under 10km/h är lutningen mellan 0.0% och 1.0% mest 

överensstämmande med utomhuslöpning. Springer man i högre hastigheter över 18km/h 

resulterar det i 1.0% till 2.0% lutning. Att springa i hastigheter mellan 10 till 18 km/h innebär 

en linjär syreåtgång. Det betyder att lika stora hastighetsökningar i hastigheter mellan 10-

18km/h har lika stora skillnader i energiförbrukning. Enda skillnaden är en högre 

syrekonsumtionsnivå vid högre hastigheter (Jones och Doust 1996 & Mercier och leger 1984). 

Löpning i lutning medför en annan påverkan på muskulaturen jämfört med plattmakslöpning 

(Swanson, Caldwell, 2000). Lutning på löpbandet leder till en ökad belastning på musklerna 

som hjälper oss att kunna löpa snabbt och trycka ifrån i varje steg.  Ansträngning i 

benmuskulaturen ökar väsentligt vid löpning i lutning jämfört med plan- och nedåtlutad 

löpning. 

Skillnader mellan löpning på löpband och utomhus 

Sambandet mellan Vo2max och hastigheten man springer i är linjär. Det är som sagt visat att 

hastigheter mellan 10-18 km/h innebär en linjär syrekonsumtion (Jones och Doust 1996). 

Mercier och Leger (1984) visade liknande siffror men beskrev hastigheter mellan 8-25 km/h. 

Detta antagande tolkades som att oavsett vilka hastigheter mellan 8-25km/h som appliceras 

skulle resultaten bli liknande. Syrekonsumtionen vid utomhuslöpning och löpbandslöpning 

existerar givetvis på båda löpsätten men en ökad hastighet påverkar syrekonsumtion i större 

grad när man springer på en löparbana än när man springer på ett löpband (Pugh 1969). Även 

detta stärker antagandet att syrekonsumtionen är linjär med hastigheten, vilket tyder på att 

samma intensitet ute som på löpbandet inte ger en lika stor energiåtgång.  

Vindmotståndet är en faktor som påverkar löpning utomhus. Vindmotståndet kan leda till 8 % 

högre energiförbrukning jämfört med löpning i vindstilla tillstånd och inomhuslöpning vid 
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hastigheter upp mot 21 km/h, vilket också bevisar att löpning i samma intensitet utomhus 

leder till högre syre- och energikonsumtion än löpning på löpband (Pugh 1969). Ett ökat eller 

minskat vindmotstånd (m/s) reglerar energiåtgången men det är en ständigt högre 

energiåtgång vid löpning utomhus jämfört med löpbandslöpning.  

Lutningen på ett löpband är alltså tänkt att kompensera energiförbrukningen för de yttre 

faktorer som påverkar utomhuslöpningen. Dock är det inte de enda faktorerna som påverkar 

oss när vi väljer att springa på ett löpband med lutning. Löpning på löpband ger än annan 

påverkan på fotleder, då en större eversion på fotleden uppstår (Sinclair et al, 2013). Fotleden 

tenderar till att få en böjning inåt och det skulle kunna påverka löpningen på löpband jämfört 

med utomhuslöpning. Andra muskler måste aktiveras mer för att samma kraft ska kunna 

utvinnas, då mycket tryck läggs på fotleden. Plantartrycket, alltså hur mycket och var trycket 

på foten sker är en bidragande orsak till skillnader mellan utomhuslöpning och 

löpbandslöpning när det kommer till utmattning i muskulaturen. Löpning på löpband leder till 

ett större tryck på större delar av foten, det vill säga att fotens kontakt med underlaget är 

längre och större jämfört med utomhuslöpning (Garcia-Perez el al, 2013).  Det ökade trycket 

på hela foten under löpbandslöpning leder till att samma tryck på framfoten och ett lika högt 

topptryck inte uppnås vilket leder till att kraften i varje steg inte är lika stor som vid löpning 

utomhus (Garcia-Perez el al, 2013). Dock påpekas att trötthet och utmattning hos löparen är 

oberoende på plantartrycket vid båda löpformerna. Muskelaktivitet, belastning på fötter, 

steglängd och stegfrekvens är ytterligare skillnader som kan stärka det faktum att det finns 

skillnader i utomhuslöpning och löpbandslöpning (Wank et al, 1998). Att fotnedsättningen 

skiljer sig åt mellan utomhuslöpning och löpbandslöpning stärks av mer forskning, då 

vinklarna på fötterna samt kontaktytan på fotnedsättningen skiljer sig vilket leder till att olika 

muskler involveras olika mycket. Detta leder i sin tur till olika stor energiåtgång mellan de två 

löpstilarna (Nigg et al, 1995).   

Att nyfikenheten för vilken sorts löpning som egentligen är effektivast när det kommer till 

energiförbrukning är stor, råder det inget tvivel om. Mängder med forum och ”trådar” på 

internet diskuterar frågan flitigt. Det som många missar är att oavsett aktivitet så är det 

pulsfrekvensen och syrekonsumtionen som avgör mängden förbrukad energi (Mercier & leger 

1984). Det linjära sambandet innebär att en puls på 130 slag per minut på löpband förbrukar 

lika mycket som 130 slag per minut vid utomhuslöpning.  Dock aktiveras muskluturen på 

olika sätt vid de olika löpstilarna och för att uppnå samma pulsfrekvens och energiåtgång 
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behöver alltså inte hastigheten eller lutningen vara den samma i de olika löpstilarna, eftersom 

energikostnaden bestäms av pulsfrekvensen och inte hastighet eller lutning (Perez el al, 2013 

& Swanson & Caldwell, 2000). 

Accelerering på löpband innebär en mindre kraftutveckling jämfört med accelerering på platt 

mark (Caekenberghe et al, 2013). Det krävs mer energi att börja springa och öka tempo när 

man springer utomhus, eftersom löpbandets band hjälper till vid accelerationsfasen. Det leder 

till en minskad energikostnad vid löpning på löpband och kan vara en bidragande orsak till 

varför det inte går åt samma mängd energi vid löpning i samma hastigheter.  

Hastighetsaspekten 

När det kommer till hastighetens påverkan på löpning beskrivs det att när vi springer i samma 

självupplevda intensitet på löpband kontra på löparbana tenderar man att springa 

långsammare på löpbandet (Kong et al. 2012). Tester visar att löpning i samma intensitet 

utomhus som på löpband att löpbandslöpning är betydlig långsammare.  

Det framkommer också att vissa benmuskler får jobba hårdare vid högre hastigheter (Schache 

et al, 2013).  En ökad hastighet leder till att hamstingsmuskelaturen måste jobba betydligt 

hårdare än vid långsammare löphastighet, vilket alltså påverkar muskelaktiviteten som i sin 

tur påverkar syreåtgång i dessa muskler. Hastigheten och energiförbrukning har ett linjärt 

samband (Pugh, 1969). Det innebär att om en lutning appliceras så ökar energiåtgången mer 

än om man skulle fortsätta springa i samma hastighet utan lutning.  

Könsskillnader 

Skillnader i fotnedsättning och tryck på foten går att urskilja mellan män och kvinnor (Queen 

et al, 2010). Män och kvinnor har olika rörelsemönster när de springer, vilket påverkar både 

löpekonomi och skaderisk olika (Sakaguchi et al, 2012). Muskelmassa i benen och fettprocent 

är avgörande faktorer till ett högre tryck och ”power” i benmuskulaturen hos män jämfört 

med kvinnor (Perez-gomez, et al, 2008). Män och kvinnor använder olika muskler olika 

mycket vid löpning. Kvinnor har 40 % mer aktivering i gluteus maximus jämfört med männen 

(se bild 1). Det förekommer även en olik höft- och knärörelse mellan könen. Den ökade 

aktiveringen i gluteus maximus hos kvinnor är en faktor som leder till att kvinnors löpning i 

samma hastigheter kräver mer energi och leder snabbare till trötthet (Wilson et al, 2012). 
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Bild 1. Visualiserar muskelaktiviteten i gluteus maximus mellan män och kvinnor i både 

lutning och plan löpning. (Wilson et al, 2012) 

  



 
 

12 
 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att identifiera en lutningsprocent eller en viss hastighetsökning 

vid löpning på löpband för att kompensera för de minskade energiutgifterna jämfört med 

plattmarkslöpning utomhus. Hur många procents lutning behöver löpbandet vara inställt på 

eller hur många kilometer i timmen snabbare måste man som van löpare springa för att uppnå 

samma pulsfrekvens och energiutgifter. 
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Metod 

Metodval 

En experimentell undersökning gjordes på 20 löpare, 10 män och 10 kvinnor i åldrarna 18 år 

till 49 år. Försökspersonerna var vana löpare (dvs. tränade löpning minst tre gånger i veckan) 

valdes ut via bekvämlighetsurval (Holme och Solvang, 2012; 183). Testpersonerna 

genomgick 11 olika löptester, ett test utomhus på en löparbana, nio olika tester på ett löpband 

samt ett beeptest. Vid samtliga tester bar testpersonen en pulsklocka av märket POLAR 

RS400, så att pulsfrekvens kunde läsas av. Deltagarna klargjorde även att de var fullt friska så 

den faktorn inte skulle påverka resultatet.  

Standardisering 

Samtliga tester utfördes under samma förhållanden. Alla tester var lika långa och samtliga 

deltagare utförde alla tester identiskt med lika lång vila mellan testerna, samma märke på 

pulsklockorna och med samma uppvärmning. Uppvärmningen bestod av 5 minuters gång. 

Även försökets yttre faktorer såsom väder och vind samt tid på dygnet var så lika som möjligt. 

Ingen träning dagen innan och inget intag av mat i anslutning till tester.  

Utomhustest 

Försökspersonen sprang på en löparbana i 12km/h. Valet på löparbana grundade sig i att 

garantera att underlaget skulle vara plant samt att alla testpersonerna sprang under samma 

förutsättningar. Själva testet innebar löpning i 12km/h i timmen tills steady-state uppnåddes, 

dvs. att pulsfrekvensen planar ut och ligger på en jämn nivå. Hastigheten säkerhetsställdes 

genom att en försöksledare med hastighetsmätare av märke Ciclosport CM2.1 kontrollerade 

försökspersonerna. Försökspersonerna sprang 1 km och medelpuls under de 2 sista minuterna 

användes för vidare analysering. Vid samtliga tester var pulsen jämn redan efter 2 min och 

därav var medelvärdet av de två sista minuterna i stort sätt detsamma.  För att inte yttre 

faktorer så som vind, regn och kyla skulle påverka testerna för mycket gjordes testerna i 10 

till 12 gradig värme i halvklart väder under 3 veckor i maj. 

 

Löpbandstest 

Lutning 
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Nio olika tester utfördes på löpband. Testpersonerna fick först springa på plant underlag i 

12km/h i 1 kilometer. Medelpulsen av de två sista minuterna av testet antecknades. Efter 

respektive test som pågick i 5 minuter fick testpersonen vila i fem minuter för att sedan göra 

nästa test.  Testperson fick genomföra följande tester; 

 12km/h i 0.0% lutning = 12km/h i 0.0% ute (p> 0.05) 

 12km/h i 1.0% lutning 

 12km/h i 1.5% lutning 

 12km/h i 2.0% lutning 

Hastighet 

Andra tillfället tre dagar efter första testtillfället fick testpersonerna jobba i plant underlag 

(0.0%) för att istället justera hastigheten. Testerna gick till på samma sätt och här fick 

testpersonen springa i: 

 12.5 km/h i 0.0% lutning 

 13 km/h i 0.0% lutning 

 13.5 km/h i 0.0% lutning 

 14 km/h i 0.0% lutning 

Val av testerna grundade sig i vetskapen av att en lutning eller hastighetshöjning faktiskt 

krävs för att uppnå samma energiförbrukning som vid utomhuslöpning (Jones och Doust 

1996). När Jones och Doust utförde liknande studie så valde de att inte mäta varje 

höjningsintervall (halva lutningsprocenter), därför valdes detta att mätas med förhoppningen 

av att beskriva ett mer precist lutningsläge. Mängden tester grundade sig i att säkerhetsställa 

att samtliga testpersoners pulsvärden vid utomhustestet skulle matcha något av 

löpbandstesterna.  

Utrustning 

Pulsklockorna genomgick ett test-retest innan testerna började. En oberoende individ utanför 

testet sprang fem minuter med alla klockor som användes upprepade gånger i samma 

förutsättningar för att säkerhetsställa att de fungerade på samma sätt.  Pulsfrekvens av 

samtliga tester låg inom ett pulsintervall på ± 2 slag. Testerna blev inte identiska men ± 2 slag 

ansågs godkänt då skillnaderna är små. Detta stärker reliabiliteten då pulsklockorna visade 

samma värden vid upprepade tester. Vid hastigheten och lutningen antogs att de värdena på 
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displayen stämde överens med verkligheten. Även vid mätning och vägning antogs att vågen 

och mätutrustningen fungerade korrekt och att värdena var korrekta och visade det faktiska 

värdet.  

Längd, vikt och fettprocent 

Individerna mättes och vägdes. Fettprocent av samtliga individer räknades ut med 

bioimpedans med hjälp av en Tanitavåg (Bellardini et al, 2009). Vågen sänder en elektrisk 

ström genom kroppen som tack vare olika densitet i kroppssammansättningen kan urskilja 

fettprocent, muskler, vätska och ben (Bellardini et al, 2009). Detta för att visualisera och 

möjligtvis avgränsa testpersonerna samt för att garantera att gruppen som testades var 

jämförbara (kroppsligt). 

Max- och minpuls samt ansträngningsnivå 

Maxpulsen uppnåddes i samband med ett beep-test. Beep-test är ett progressivt test där 

intensiteten ständigt ökar. 20 meters intervaller fram och tillbaka sprangs till utmatning 

(cih.se, u.å). Maximala pulsen lästes av på pulsklockan vid avslutat test. Vilopulsen togs 

enskilt där testpersonerna fick instruktioner hur de skulle gå tillväga. Det första de gjorde när 

det vaknade på morgonen var att räkna hur många slag deras hjärta slog under 15 sekunder, 

för att sedan multiplicera detta med fyra. Genom maximal puls och lägsta puls kunde det 

avgöras i vilken ansträngning testpersonerna jobbade i under testerna för att få en inblick i 

testpersonernas intensitet.  

Analys av data 

Data analyserades i SPSS statistics (IBM.com). För att analysera om det förelåg några 

skillnader mellan löpning på platt mark och i olika lutningar på löpband eller i olika 

hastigheter på löpband gjordes ett parat t-test på puls. Parat t-test gjordes eftersom testerna är 

beroende observationer (samma individer vid upprepade tillfällen). De antaganden som måste 

vara uppfyllda för att få göra ett parat t-test är att data skall vara på minst intervallnivå och att 

differenserna är normalfördelade. Normalfördelningen undersöktes med ett Kolmogorov-

Smirnov test. Samtliga differenser utom två klarade antagandet om normalfördelning. De två 

som inte gjorde det analyserades med den icke parametriska motsvarigheten till parat t-test, 

Wilcoxon signed ranks test. Samtliga analyser gjordes för gruppen som helhet samt stratifierat 

för kön. A-nivån sattes till (p ≤0,05) 
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Etik 

Riktlinjerna som Fakultetsnämnden för Hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) 

tagit fram följdes. Det applicerades enligt följande; total anonymitet, inga namn 

dokumenteras, inga orter nämns, inga platser omtalas. De värden som dokumenteras av 

testerna kommer inte att sammanlänkas med någon individ och kommer att bli obrukbara för 

andra individer. Testpersonerna godkände vid deltagandet att insamlad data fick användas och 

publiceras, samt att det krav som ställdes på denna skulle accepteras.  

Testpersonerna instruerades och fick sedan vid fundering fråga testledaren, annars var 

testledaren bara i bakgrunden och gav instruktioner när testet var klart.. Inga utomstående 

hade möjlighet att ta del av eller kommentera testpersonerna under testerna, allt för att 

undvika intryck från omgivningen. Det klargjordes att testvärden inte skulle jämföras 

individmässigt och att inga möjligheter till personidentifiering fanns. Testerna ger 

testpersonerna en medvetenhet kring sin egen löpning och löpning i olika förhållanden och 

påverkas inte av att delta i studien på  något negativt sätt. 
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Resultat 

1.0% lutning var resultatet av samtliga deltagare (n=20) för att uppnå liknande energiutgifter 

som vid utomhuslöpning (p=0.019). Marginalen till 0.5 % lutning var liten. Vid 

hastighetsökning krävdes en ökning på 1 km/h för att bäst stämma överens med 

utomhuslöpning (p=0.08) för hela gruppen (se tabell 2).  

Tabell 1. Visar deskriptiv data över studiepopulation (medelvärde och standardavvikelse). 

  

          

Antal Medelålder Maxpuls Minpuls BMI Vo2 Max Fettprocent 

Män 10 32 ± 9 195 ± 9 48 ± 8 24.1 ± 1 60 ± 8 15,9 ± 3.9 

Kvinnor 10 30 ± 8 197 ± 7 56 ± 5 22.2 ± 2 47 ± 7 25 ± 5.3 

 

Tabell 2. Visar alla testvärden från hela gruppen (n=20), med medelvärde på pulsslag, 

skillnad i pulsslag jämfört med utomhuslöpningen, standardavvikelse samt p-värde. 

  Pulsslag Skillnad (mot utomhus) p (för skillnaden) 

Utomhus 160 ± 15     

0.0% 151 ± 15      9 ± 5 0.000 

0.5% 158 ± 16      2 ± 3 0.013 

1.0% 162 ± 16     -2 ± 3 0.019 

1.5% 165 ± 16     -5 ± 3 0.000 

2.0% 169 ± 16     -9 ± 4 0.000 

12.5km/h 156 ± 15      4 ± 3 0.000 

13km/h 161 ± 16     -1 ± 2 0.065 

13.5km/h 167 ± 17     -7 ± 4 0.000 

14km/h 173 ± 18     -13 ± 4 0.000 

 

Båda könen visade samma ökning vid hastighetsaspekten, det vill säga 1 km/h ökning (från 

12km/h till 13km/h) motsvarade respektive grupps utomhuslöpning (KV: p=0.143 MA: 

p=0.299). Resten av hastighetstesterna visade ett signifikant värde (p <0,05) som stärker det 

faktum att de testerna skiljer sig mot utomhustestet (se tabell 3 och 4). Lutningsprocenten 

skiljde sig dock mellan könen. Hela gruppen visade på 1.0 % lutning (se tabell 2), vilket även 

stämde bäst överens med männens lutningslöpning (p=0.74). En lutning på 0.5 % visade sig 

stämma bäst överens med kvinnornas utomhuslöpning (p=0.57)(se tabell 3). Samtliga andra 

testerna i lutning visade på signifikanta värden vilket även de stärker det faktum att de 

testerna skiljer sig mot utomhustest (p< 0,05). 



 
 

18 
 

För båda män och kvinnor var en hastighetsökning med 1 km/h från 12 km/h till 13km/h bäst 

överensstämmande med utomhustest (se tabell 3 och 4). Av männen var det 5 som hade en 

högre pulsfrekvens än medelvärdet på 13 km/h, 4 hade lägre och en individ hade samma 

värde. För kvinnorna var det 7 stycken som hade högre pulsfrekvens, 2 lägre och 1 som hade 

samma.  

0.5% till 1.0% lutning matchade värdet från utomhuslöpningen för hela gruppen. Kvinnorna 

visade sig dock behöva lite mindre lutning än männen. 4 stycken kvinnor hade en 

pulsfrekvens under medelvärde vid en lutning på 0.5%, 4 hade en högre och två hade samma 

som medelvärdet.  Av männen var det dock ingen som hade en pulsfrekvens under 

medelvärdet på 0.5% lutning. Vilket tyder på att männen behöver en högre lutningsprocent. P-

värdet på kvinnors 0.5% lutning (p=0.575) och männens 1.0% lutning (p=0.743) gör att 

nollhypotesen inte kan förkastas det vill säga att det tyder på att det inte finns några skillnader 

mellan dessa tester jämfört med utomhustestet.  

Tabell 3. Visar alla testvärden från kvinnorna (n=10), med medelvärde på pulsslag, skillnad i 

pulsslag jämfört med utomhuslöpningen, standardavvikelse samt p-värde. 

  Pulsslag Skillnad (mot utomhus) p (för skillnaden) 

Utomhus 169 ± 9     

0.0% 161 ± 6      8 ± 6 0.001 

0.5% 168 ± 8      1 ± 8 0.575 

1.0% 172 ± 7     -3 ± 7 0.012 

1.5% 175 ± 7     -6 ± 7 0.000 

2.0% 180 ± 8     -11 ± 8 0.000 

12.5km/h 165 ± 6      4 ± 6 0.016 

13km/h 170 ± 7     -1 ± 7 0.143 

13.5km/h 177 ± 9     -8 ± 9 0.000 

14km/h 183 ± 9     -14 ± 9 0.000 

 

Tabell 4. Visar alla testvärden från männen (n=10), med medelvärde på pulsslag, skillnad i 

pulsslag jämfört med utomhuslöpningen, standardavvikelse samt p-värde. 

  Pulsslag Skillnad (mot utomhus) p (för skillnaden) 

Utomhus 152 ± 17     

0.0% 142 ± 16      9 ± 4 0.000 

0.5% 148 ± 17      3 ± 2 0.001 

1.0% 152 ± 17      0 ± 2 0.743 

1.5% 155 ± 17     -4 ± 3 0.003 
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2.0% 159 ± 17     -8 ± 3 0.000 

12.5km/h 148 ± 18      4 ± 3 0.001 

13km/h 153 ± 19     -1 ± 3 0.299 

13.5km/h 157 ± 18      -5 ± 3 0.000 

14km/h 163 ± 18     -11 ± 3 0.000 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Att resultatet visar att löpning på löpband kontra löpning utomhus skiljer sig är förväntat, 

vilket tidigare studier också har lyckats visa (Pugh 1969, Garcia-Perez el al, 2013 & Sinclair 

et al, 2013). Att springa i samma hastighet på löpband som utomhus kräver alltså inte alls 

samma mängd energi. Vad detta beror på är dock svårt att säga. Det skulle kunna bero på 

olika tryck på fötter, vinklar i knä- och höftleder samt olika muskelaktivering (Garcia-Perez el 

al, 2013 & Wank et al 1998). Eftersom resultatet också visade att 12km/h på löpband och 

12km/h ute skiljde sig ganska mycket åt på pulsfrekvensen tyder det på att löpbandslöpning 

inte kräver lite mycket syre, vilket i sin tur skulle kunna betyda att muskelaktiveringen som 

sker vid löpbandslöpning involverar mer små muskelgrupper som kräver mindre syre. 

Resultatet visar alltså att, för att uppnå identisk eller liknade energiförbrukning när man 

springer på löpband kontra löpning utomhus krävs en lutning eller hastighetshöjning. 

Resultatet styrks av Jones och Doust (1996) som visade att, 1.0 % lutning kompenserar de 

faktorer som skiljer sig mellan löpbandet och utomhuslöpning. Om man vill ersätta sin 

utomhuslöpning på t.ex. vinterhalvåret med löpbandslöpning bör man ta hänsyn till att det 

krävs en lutning eller hastighethöjning för att kompensera utomhuslöpningen samt att 

löpningen i lutning faktiskt involverar annan muskulatur och ger olika tryck och belastningar 

på fot- och knäleder (Garcia-Perez el al, 2013). Vilket alltså betyder att i ett träningssyfte kan 

dessa två olika löpstilar skilja sig och betyda att man kanske inte tränar på rätt sätt för att t.ex. 

tävla i löpning utomhus. Att löpning i 1.0% lutning innebar en liknande energiförbrukning 

som utomhuslöpning på plan mark skulle kunna förklaras i att benmuskulaturen får jobba 

hårdare vid löpning i just lutning (DeVita el al, 2008). Benen får jobba hårdare i lutning och 

det innebär i sin tur att benmuskulaturen kräver mer syre. Detta leder till en högre puls och en 

högre energiåtgång som då kompenserar den minskade energiförbrukningen vid plan löpning. 

Ur träningssynpunkt behövs alltså mindre justeringar för en kvinna för att kompensera för 

utomhuslöpningen. Att muskelaktiveringen skiljer (Wank et al, 1998) kan leda till att löpning 

i lutning och plattmarkslöpning inte med all säkerhet går kompensera varandra ur 

träningssynpunkt, det vill säga att löpstilarna ger olika träningseffekter. 

Resultatet av studien visar inte bara att lutningen kunde kompensera utomhuslöpning utan 

också att en hastighetsökning kunde kompensera energiutgifterna. Genom en höjning på 1 

km/h (från 12km/h till 13km/h) kan man uppnå liknande energiåtgång mellan löpstilarna. 
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Detta skulle kunna förklaras i att syreåtgången är linjär men att syrekonsumtionen skiljer 

mellan utomhuslöpning och löpbandslöpning (Mercier och Leger 1984 och Pugh 1969). En 

ökad hastighet påverkar syrekonsumtionen i högre grad när man springer på en löparbana än 

när man springer på löpband (Pugh 1969). Vilket alltså betyder att syreåtgång på löpband i 

samma hastighet ligger lägre än vad den gör utomhus. Vilket i sin tur kan förklara varför en 

ökning på 1 km/h bäst stämmer överens med energiåtgång vid utomhuslöpning. Samtidigt kan 

en ökad hastighet leda till att hamstingsmuskelaturen måste jobba betydligt hårdare. Detta 

kräver mer syre och leder till en ökad energiåtgång vilket kan förklaras med den linjära 

syrekonsumtionen (Schache et al, 2013).  

Könsskillnader 

Överlag var det 1.0 % lutning bäst överensstämande för hela gruppen medan 0.5 % stämde 

bäst överens för kvinnorna och 1.0 % för männen. Anledningen till detta kan vara att män och 

kvinnor har olika rörelsemönster vid löpning och det påverkar mängden förbrukad energi 

(Sakaguchi et al 2012). På grund av att kvinnor har lägre muskelmassa i benen och en högre 

fettprocent så påverkas kvinnornas mer löpning jämfört med männens. Detta påverkar 

energiutgifterna, då mer och större muskelmassa leder till större muskelaktivitet och det krävs 

mer syre för att syresätta de aktiverade musklerna. Kvinnor har också en annan 

fotnedsättning, annat tryck på foten och andra vinklar i höfter och knän (Queen et al, 2010). 

Detta skulle kunna leda till att samma kraft i stegen inte utvinns, vilket betyder en högre 

syreåtgång för att musklerna måste aktiveras mer för att kunna springa på en bestämd 

hastighet eller lutning. Kvinnor har i regel inte samma tryck i stegen, frånskjut och ”power” 

(Perez-gomez, et al, 2008).  

Muskelaktiviteten hos kvinnor skiljer sig från männen då de använder gluteus maxiamus 

(rumpmusklen) 40 % mer, vilket påverkar löpekonomin. Detta är en faktor som kan förklara 

varför dels kvinnor inte behöver samma lutningsgrad för kompensation av utomhuslöpning 

men också det faktum att kvinnorna låg på betydligt högre intensitet under testerna. Detta 

tolkas som att det var jobbigare för kvinnor att springa i 12 km/h jämfört med männen. 

Pulsfrekvenserna skiljde 15-20 slag mellan könen. Därav görs antaganden att den ökade 

aktiviten i gluteus maximus är en faktor som leder till en högre muskelaktivitet i benen och 

högre syrekonsumtion för kvinnorna i samma intensitet som männen.  

När det kommer till hastighetsökning istället för lutning var löpförhållandena liknande mellan 

könen. 1 km/h ökning från 12km/h till 13km/h stämde bäst överens för hela gruppen och både 
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män och kvinnor enskilt. Vilket kan vara ganska intressant då de studier som stödjer 

skillnader i löpningen mellan män och kvinnor inte definierar något speciellt löpförhållande, 

alltså inga antaganden för bara plan eller lutande löpning. Resultaten speglar det faktum att 

männens löpekonomi och rörelsemönster är mer anpassat för löpning i lutning jämfört med 

kvinnor och att energiutgifterna påverkas mer när kvinnor springer i lutning jämfört med 

plattmarkslöpning, då exempelvis lutningen medför en annan påverkan på muskulaturen 

(Swanson, Caldwell, 2000).  

Resultatet visade att den relativa ansträningsnivån var högre hos kvinnorna än hos männen, 

vilket betyder att kvinnorna fick jobbare hårdare vid samma lutning och hastighet jämfört med 

männen, vilket visade sig betyda en högre pulsfrekvens. Givetvis påverkar som tidigare 

diskuterats, de fysiologiska skillnaderna mellan män och kvinnors anatomi och rörelsemönster 

när det kommer till löpning. Att genomföra fler utomhustester i olika hastigheter hade helt 

klart kunna göra resultatet tydligare. Eftersom Jones och Doust (1996) beskriver att 

hastigheter mellan 10-18 km/h innebär en linjär syrekonsumtion kan antaganden att det är 

samma resultat inom 10-18km/h. Det ger resultatet i denna studie styrka och gör värdena 

trovärdiga. 

Antaganden och funderingar 

Utöver detta gjordes en anmärkning utifrån Kong et al,(2012) studie som visade att man 

tenderar till att springa långsammare på löpband jämfört med utomhus när man blev ombedd 

att springa i samma ansträngning. Resultaten i min studie förhåller sig inte i upplevd 

ansträngning utan utifrån pulsfrekvensen och som tidigare nämnt innebär en ökning i både 

lutning eller hastighet till en kompenserad energiförbrukning. Kan detta betyda att löpbandet 

och löpning utomhus skiljer sig mycket åt? Det är redan klargjort de finns skillnader i 

muskelaktivering. Men kan löpbandet på något sätt aktivera kroppen på något annat sätt som 

leder till att vi tycker det är jobbigare men inte aktiverar kroppen på ett sätt som kräver lika 

stora energiutgifter? Resultatet i min undersökning visade på att 12km/h ute på plant underlag 

jämfört med 12km/h på löpband innebar en betydligt högre pulsfrekvens och borde tekniskt 

sett varit jobbigare för testpersonerna. Det intressanta är att underlaget kan ha en påverkan när 

vi springer. Löpbanden kan för den ovana vara svårt att hantera och en löparbana kan tack 

vare sitt mjuka underlag kan ge en viss stuts i stegen. Där av skulle det vara intressant att 

undersöka underlagens påverkan på energiförbrukningen. 
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Vinden som påverkade energikostnaderna vid utomhuslöpningen var under samtliga tester 

måttlig. Vindhastigheten uppmättes inte men det sågs till så att testerna bara utfördes under 

lugna vindförhållanden. Den vinden som var, kompenserades dock eftersom testpersonerna 

sprang i alla vindriktningarna runt en löparbana. Pulsfrekvensen skilde sig inte beroende på 

vilken riktning testpersonerna sprang i, vilket stärkte det faktum att vinden var mild och inte 

påverkade testet. 

Variablerna BMI och fettprocent är inget som påverkar studiens resultat eftersom det 

intressanta är att jämföra respektive individs pulsfrekvens mot utomhustestet. Värden som 

avgör hur mycket energi en individ gör av med vid ett visst arbete påverkar därför inte 

resultatet. En ökad puls innebär en ökad energiåtgång vilket gör att det går urskilja vilka tester 

som innebar samma eller liknande energiutgifter bara igenom pulsfrekvensen. Dock kan det 

vara intressant att reflektera över dessa värden.  Männens fettprocent ligger cirka 10 % mindre 

än kvinnornas, vilket anses vara normalt då män ofta har en lägre fettprocent. Båda könens 

värden anses normala.  Värdena visar att grupperna ligger i normalspannet och är relevanta att 

jämföra med varandra. Likadant gäller BMI, då hela gruppen ligger inom normalspannet, som 

stärker det faktum att grupperna kan jämföras med varandra. Dessa värden gör också så att det 

går att generalisera studiens resultat för individerna med ”normala” värden inom fettprocent 

och BMI.  

Framtida forskningsområden 

Till vidare studier hade det varit intressant att testa utifrån flera olika hastighetsförhållanden. 

Är det fortfarande 1km/h ökning om man springer i 8 eller 10 km/h? Är lutningen på 1.0% 

den lutningen som stämmer bäst överens om man springer långsammare eller snabbare? Just 

lutningen är det mycket som tyder på det eftersom både denna studie samt Jones och Doust 

(1996) resultat på att 1.0 % lutning bäst kompenserar löpning på löpbandet jämfört med 

utomhuslöpning. Men det kan fortfarande vara till värde att testa det antagandet att det 

faktiskt kan skilja sig åt. Vidare studier bör fortsätta förhålla sig till vana löpare, för att 

validera resultatet. Det är knappast intressant att mäta löpning hos den som aldrig löper. Det 

skulle vara intressant men med all säkerhet svårt att mäta är hur terränglöpning eller löpning 

som i detta fall inte bara sker i plan lutning utomhus, står sig mot löpbandslöpningen.  

Validitet och reliabilitet 

Urvalet i studien stärker reliabiliteten då det enda kravet med vana löpare säkerhetsställdes 

innan påbörjat test. Utrustningen, i detta fall pulsklockor och hastighetsmätare validerades 
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innan testerna. Hastighetsmätaren testades mot två andra hastighetsmätare och pulsklockorna 

gick genom ett antal tester innan för att säkerhetsställa att de visade rätt värden. Även att be 

testpersonerna om att dagen innan test inte träna uteslöt att den faktoren skulle påverkat 

resultatet. Testpersonerna garanterade även att det var friska och pigga. Metodvalet jämför de 

variabler som skulle ställas mot varandra och eftersom pulsfrekvenser avgör 

energiförbrukningen är metoden ypperlig för att se vilken oberoende variabel som bäst 

stämmer överens med den beroende variabeln. Väder och vind är yttre faktor som är svåra att 

styra över, dock sprang samtliga testpersoner under likande väder- och vindförhållanden. 

Hastighetsaspekten på 12km/h valdes på grund av att vana löpare allt som oftast hanterar 1 

km intervaller på 5 minuter i denna hastighet och det märkets på de första testpersonerna att 

det var en fungerande hastighet. Testpersonerna använde sin egen utrustning gällande kläder 

och skor och de blev ombedda att ha samma skor vid samtliga tester så den faktorn inte skulle 

påverka individernas resultat. 

Slutsats 
Resultatet stärker de redan framtagna värdena på att 1.0 % lutning bäst kompenserar den 

energiförbrukning man går miste om vid löpning i samma hastighet på ett löpband som 

utomhus. Dock visar det sig att denna lutningsaspekt skiljer sig lite mellan könen, då kvinnor 

påverkas mer av löpning i lutning jämfört med män. Detta kan bero på olika löpmönster, 

löpteknik, muskelaktivering, muskelmassa samt fettprocent. Resultat visar alltså det behövs 

någon slags justering på löpbandet för att kompensera utomhuslöpning. Det räcker alltså inte 

med att springa i samma hastighet ute som på löpband för att få samma energiförbrukning. 

Vill man inte justera lutningen är hastighetshöjning ett alternativ och det krävs 1 km/h höjning 

för att uppnå samma eller liknande pulsfrekvens som plan utomhuslöpning. Intensiteten 

kommer vara densamma, det är bara förhållandena som är annorlunda.   
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Bilagor 

Bilaga 1. 
Ute 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 12.5km/h 13km/h 13.5km/h 14km/h 

          

          

          

          

          

          

          

 

 Protokoll för samtliga löptester- 


