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Sammanfattning 

BAKGRUND: Leukocyter ingår i kroppens immunförsvar vilket skyddar 

oss mot b.la. angrepp av bakterier och virus. Vid högintensivt fysiskt 

arbete så hamnar vi i ett s.k. ”open window” där vi är som mest 

mottagliga för sjukdomar. Tidigare studier har visat att vid långvarig, 

högintensivt fysiskt arbete ökar leukocytantalet, vilket leder till att 

kroppen sätter upp ett försvar mot angrepp.  

SYFTE: Studiens syfte var att undersöka effekten på leukocyter och dess 

undergrupper, om de ökade efter ett långvarigt högintensivt fysiskt 

arbete, i detta fall Vasaloppet. 

METOD: Mätningar har gjorts via kapillärt blodprov, de gjordes innan 

start och efter målgång och analyserades sedan i Hemocue WBC Diff.  

RESULTAT: Totala leukocytantalet ökade med 6,8, neutrofila 

granulocyterna ökade med 6,7, monocyterna ökade med 0,2 och de 

basofila granulocyterna ökade med 0,03. Lymfocyterna minskade med  -

0,1 och de eosinofila granulocyterna minskade med -0,55.  

KONKLUSION: Långvarigt, ansträngande, fysiskt arbete, leder till en 

ökning av leukocyter och vissa undergrupper. Detta innebär att 

immunförsvaret påverkas och man hamnar i det så kallade ”open 

window”. Till framtida studier skulle det vara intressant att se hur 

immunförsvaret påverkas av träning under en längre period.  

 

Nyckelord: Leukocyter, Vasaloppet, fysisk aktivitet, Hemocue  



 
 

 

Abstract 

BACKGROUND: Leukocytes are included in the body's immune system 

which protects us against attacks by bacteria and viruses.  At high intensity 

physical workout we end up in a state called “open window”, where we are at 

most susceptible to diseases. Previous studies has shown that prolonged, high 

intensive physical workout increases leukocyte counts, which leads to that the 

body sets up a defense against the attack.   

AIM: The aim of this study was to do a research about the effects on 

leukocytes and the sub-groups, after a prolonged, high intensive physical 

workout, in this case, Vasaloppet.  

METHOD: The measurements were made by capillary blood samples. They 

were made before the start and after the finish. Then they were analyzed in a 

HemoCue WBC Diff.  

RESULTS: Total leukocyte counts increased with 6,8, the neutrophils 

increased with 6,7, the monocytes increased with 0,2, and the basophils 

increased with 0,03. The lymphocytes decreased with -0,1 and the 

eosinophils decreased with -0,55.  

CONCLUSION: Prolonged, strenuous, physical work, leads to an increase of 

leukocytes and some of the subgroups. This means that the immune system is 

affected and you end up in the so-called "open window". For future studies, it 

would be interesting to see how the immune system is affected by the 

exercise for a longer period. 

Keywords: Leukocytes, Vasaloppet, physical activity, Hemocue 
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Bakgrund 

1.1 Inledning 

Vid träning ökar ett flertal processer i kroppen, bl.a. muskelnedbrytning, 

vilket i sin tur startar en inflammationsprocess för att reparera 

muskelfibrerna igen. Träning leder även till en ökad sjukdomsrisk, då vi 

blir mer mottagliga för övre luftvägsinfektioner vid hård fysisk aktivitet. 

Leukocyter eller vita blodkroppar som de även kallas, har en stor del i 

immunförsvaret (Eriksson, 2011) och det var det som väckte intresset för 

detta ämne vilket ledde till denna studie som avser att beskriva effekten 

på leukocyter efter långvarigt fysiskt arbete.  

1.2 Immunförsvaret 

Kroppen är ständigt utsatt för angrepp av patogener som; virus, bakterier, 

parasiter, svamp etc. Detta gör att vi behöver ett försvarssystem, 

immunsystemet, vilket är kroppens försvar mot dessa patogener 

(Lännergren, et. al., 2007).  Immunförsvaret har tre huvuduppgifter; 

skydda kroppen mot mikrober (organismer vi inte ser, ex. bakterier och 

virus), eliminera skadade och döda celler och angripa och eliminera 

cancerceller (Sand, 2007).  

Immunförsvaret delas in i två olika typer; det specifika försvaret och det 

ospecifika försvaret. Det ospecifika försvaret kallas också det medfödda 

immunsystemet och är det som först angriper när bakterier och virus 

kommer in i kroppen. Det ospecifika försvaret har ingen minnesfunktion 

vilket gör att den reagerar på samma sätt och lika snabbt varje gång det 

aktiveras (Eriksson, et. al., 2011).  
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Det specifika försvaret, eller det förvärvade immunsystemet vilket det 

också kallas, har två funktioner. Den första funktionen är att hjälpa det 

ospecifika försvaret att döda mikrober och den andra funktionen är att 

minnas dessa mikrober. Denna minnesfunktion gör att immunförvaret 

kan reagera snabbare nästa gång vilket gör att vi inte blir sjuka. 

(Eriksson, et. al., 2011) 

I det specifika försvaret finns T-hjälparceller. Dessa celler styr vilka 

andra celler som ska aktiveras när kroppen utsätts för en mikrob. När T-

hjälparcellerna aktiveras bildas det cytokiner, signalsubstanser som styr 

de vita blodkropparna och vad de ska göra när kroppen angrips 

(Eriksson, et. al., 2011). 

1.3 Leukocyter 

Leukocyter är celler som ingår i kroppens immunförsvar och skyddar 

kroppen mot infektioner, ex. förkylning eller halsfluss. Leukocyterna 

produceras i benmärgen och förvaras i lymfknutor, mjälten och 

lungornas alveoler. Leukocyterna använder blodet som transport till det 

stället i kroppen som blivit inflammerat av virus eller bakterier (Sand, 

2007).   

Det finns fem olika leukocyttyper; neutrofila granulocyter, eosinofila 

granulocyter, basofila granulocyter, monocyter och lymfocyter. De 

neutrofila granulocyterna är den vanligaste leukocyttypen och blodet 

består av ca 60-70 % neutrofila granulocyter av de totala leukocyterna. 

De neutrofila granulocyterna är mest aktiva vid bekämpning av 

bakteriella infektioner och de ökar då i antal. Man kan på så sätt se på ett 

blodprov om man har en virusinfektion eller bakteriell infektion. Även 

monocyter ingår i kroppens immunförsvar och har liknande uppgifter 

som de neutrofila granulocyterna. Det som skiljer de åt är att 
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monocyterna bildas till makrofager (storätare) när de kommer in i 

vävnader, det är det som gör de effektiva i bekämpning av bakterier 

(Sand, 2007).   

Har man en ökning av eosinofila granulocyter har man antingen en 

allergisk reaktion i kroppen eller en parasitsjukdom. De basofila 

granulocyterna fungerar nästan likadant, de ökar främst vid allergier där 

de rekryteras till vävnad där allergenet påträffas (Sand, 2007). 

De viktigaste cellerna i immunsystemet är lymfocyterna. Varje enskild 

lymfocyt är programmerad för att känna igen ett visst ämne och eftersom 

det finns ungefär 10 biljoner lymfocyter kan immunsystemet känna igen 

väldigt många mikrober och därför också skydda kroppen mot 

sjukdomar. En sorts lymfocyt är en NK-cell, även kallad ätarcell. Den 

har i uppgift att döda främmande celler som är skadliga för kroppen och 

är den cell som är först framme när virus eller bakterier angriper kroppen 

(Eriksson, et. al., 2011). Lymfocyterna befinner sig i lymfan i 

lymfknutorna, men vandrar ut i blodomloppet ett par timmar innan de 

vandrar tillbaka igen till lymfan (Sand, 2007) 

1.4 Fysisk aktivitets inverkan på immunförsvaret 

Regelbunden fysisk aktivitet påverkar immunförsvaret positivt vilket 

leder till flertalet positiva immunologiska effekter. Det leder till sänkt 

blodtryck, mindre risk för diabetes osv men även att kroppen har lättare 

att förebygga infektioner (Jónsdóttir, 1999). De som går en promenad 

varje dag halverar risken för övre luftvägsinfektioner jämfört med de 

som är inaktiva (Nieman, 1999). Fysisk aktivitet ökar aktiviteten hos 

lymfocyterna vilket ger minskade vilovärden på NK-cellerna, som 

innebär att de arbetar mer i vila och då dödar bakterier och virus.  
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1.5 Leukocyter och fysisk aktivitet 

Vid pågående fysisk aktivitet, där man involverar flera stora 

muskelgrupper, ökar de flesta populationer av leukocyter i blodet. Främst 

ökar de neutrofila granulocyterna. Men studier har visat att efter ett 

långvarigt fysisk arbete försämras funktionen i de neutrofila 

granulocyterna (Malm, et. al., 2005). Vid fysisk aktivitet ökar 

inflammationen i kroppen vilket gör att leukocyterna dras till den vävnad 

där inflammationen finns för att döda det som leder till inflammationen 

(Jónisdóttir, 1999).     

1.5 Leukocyter och hård fysisk aktivitet 

Vid hårt fysiskt arbete blir immunförsvaret nedsatt ett antal timmar efter 

träningspasset vilket ökar risken för att bli smittad av infektioner, ett 

tillstånd som kallas ”open-window” som innebär att motståndskraften är 

minskad. Detta på grund av att efter ett träningspass hamnar 

immunförsvaret i en svacka, vilket kan leda till ett bättre immunförsvar 

om man vilar tillräckligt länge efter träning, då kroppen kommer upp ur 

svackan (Gleeson, 2007).  

Men kommer träningspassen allt för tätt och om de är långa och 

intensiva kommer kroppen aldrig ur denna svacka vilket leder till att 

nästa svacka efter nästkommande träningspass kommer att bli djupare 

och det leder till ökad infektionskänslighet (se figur 1). Detta gäller inte 

om man träning på måttlig nivå, till exempel motionärsnivå, utan om 

man ofta tränar på en intensiv nivå vilket elittränade personer gör eller 

personer som utför många långa träningspass i veckan (Gleeson, 2007). 
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Figur 1: Beskriver immunfunktionen efter måttlig fysisk aktivitet och intensiv 

fysisk aktivitet (Läkartidningen, 2005).  

En infektion som uppkommer efter hård fysisk aktivitet kan ha etablerats 

på två sätt; antingen fanns infektionen sedan tidigare i kroppen och bröt 

ut när kroppen var nedsatt efter akut fysisk aktivitet eller smittades 

personen kort efter den fysiska aktiviteten (Malm, et. al., 2005).  

1.6 Tidigare forskning 

Flertalet tidigare studier visar att det totala leukocytantalet ökar vid 

fysiskt arbete, även vid kortare aktiviteter. I en studie gjord av Nieman, 

et. al. (2005) har de undersökt om vissa faktorer i immunsystemet ökar 

efter en 30-minuters promenad jämfört med sittande. De gjorde testerna 

under tre tillfällen och då skulle de antingen sitta ner i labbet, gå på 

löpband utan och en gång med hjälp av träningsutrustning, en så kallad 

Body Bat Aerobic Exercise.  

Resultatet visade att efter 30 minuter kunde man se en ökning av totala 

leukocytantalet men även neutrofiler, lymfocyter och monocyter efter 
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promenad i jämförelse mot sittandet, men det visade ingen skillnad 

mellan promenadtyperna (Nieman, et. al., 2005).  

Även sambandet mellan klimatet och fysisk aktivitet kan påverka 

effekten på leukocyter. Gagnon, et. al. (2014) har gjort en studie där de 

undersökt vilken effekt träning i kallare miljöer har på ökningen av 

antalet leukocyter. De hade nio manliga deltagare med i studien, de alla 

tränade på måttlig nivå. De var inte heller acklimatiserade för kallt 

klimat. Deltagarna gjorde sex experiment sammanlagt, de var noga med 

standardiseringen och de bar samma kläder vid alla tillfällen.  

De skulle göra testerna på både låg (50 % av VO2max) och måttlig (70 

% av VO2max) intensitet och i tre olika klimat. Det varma klimatet var 

22°C och det kalla var 0°C. Testerna gjordes inne i en klimatkammare 

där de själva kan ställa in graderna och det gjordes med hjälp av ett 

löpband. Det skulle också göra ett test där de först satt i 0°C tills de fick 

frossa för att sedan börja springa på löpbandet (Gagnon, et. al., 2014).  

Resultatet visar att det totala leukocytantalet ökar vid frossa och det kalla 

klimatet på låg intensitet medan vid måttlig intensitet ökar det totala 

leukocytantalet vid varmt och vid kallt klimat, inte vid frossa. Slutsatsen 

i studien blev att man såg att flera immunreaktioner var större vid varmt 

klimat än vid kallt klimat. Detta trodde dem berodde på att aktiviteten 

hos katekolaminerna var större vid varmt klimat (Gagnon., et. al., 2014). 

Det finns två studier som är liknande denna, där de undersökt två 

långvariga fysiska arbeten. Neubauer, et. al. (2008) gjorde en studie på 

48 vältränade män som utförde Ironman i Österrike år 2006. De tog 

blodprov två dagar före loppet, direkt efter loppet sedan 1 dag efter. 

Resultatet visade att direkt efter visades en signifikant ökning av 

leukocyter fram tills 1 dag efter då det minskade igen. De som ökade 
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mest var granulocyterna medan det knappt var någon förändring hos 

lymfocyterna under någon utav testtillfällena. 

Det finns även en studie gjord av Kasprowicz, et. al. (2013) där man ville 

undersöka om ett 100-km-lopp bl.a. ökar den inflammatoriska responsen. 

Deltagarna var manliga löpare. Man mätte då de leukocyterna före 

loppet, efter 25, 50, 75 km, efter målgång och även 14 timmar efter. 

Resultatet visar att leukocyterna har ökat successivt under hela loppets 

gång för att ha sin högsta platå precis efter målgång. 14 timmar senare är 

leukocytvärdena nere på nästan normal nivå igen. 

Skillnaden mellan elittränade och motionärer kan man läsa om i en studie 

av Risøy, et. al. (2003). De har gjort en undersökning på elitorienterare 

och även haft en kontrollgrupp med motionärer. De sprang mellan 1-1,5 

timme och det tog blodprov innan, direkt efter och 3 timmar efter. 

Resultatet visade att efter 3 timmar så ökade fortfarande det totala 

leukocytantalet men det ökade desto mer hos motionärerna än hos 

elitorienterarna. Motionärerna hade även högre värden totalt sett.  

Att det finns samband mellan fysisk aktivitet och leukocyter går att se 

(Risóy, et. al., 2013, Nieman, et. al., 2005) och det ledde till ämnet i 

denna studie som handlar om att undersöka effekten på leukocyter och 

dess undergrupper efter långvarig fysisk aktivitet.  
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Syfte 

2.1 Syfte: 

Studiens syfte är att undersöka effekten på leukocyter och dess 

undergrupper, om de ökar efter ett långvarigt högintensivt fysiskt arbete, 

i detta fall Vasaloppet. 

 

2.2 Frågeställning: 

1. Ökar totala antalet leukocyter efter långvarig fysisk aktivitet? 

H1: Det totala antalet leukocyter ökar.  

H0: Antalet ökar inte.  

 

2. Ökar antalet hos alla undergrupper? 

H2: Antalet ökar hos samtliga undergrupper.  

H0: Antalet ökar inte.  
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Metod 

3.1 Metodval 

För att besvara studiens syfte har en kvantitativ metod använts. Metoden 

gick ut på att genom kapillära blodprov undersöka hur leukocyterna 

förändrades vid långvarigt fysisk aktivitet.  

Blodproverna analyserades sedan i en Hemocue WBC Diff, ett system 

som är utformat för kvantitativ bestämning av leukocyter. När man tagit 

blodprovet tar man upp blodet med en kuvett som förs in i maskinen där 

det analyseras. Genom det kunde man se både totala antal leukocyter 

men även alla undergrupper; neutrofiler, lymfocyter, monocyter, 

eosionofiler och basofiler (Hemocue AB, 2014).  

3.2 Urval 

Urvalet har skett genom ett bekvämlighetsurval. För att få tag på 

informanter började jag med att fråga runt i kretsar där jag visste att det 

kunde finnas personer som tänkt åka Vasaloppet. Jag tog även kontakt 

med olika skidklubbar men fick därigenom ingen respons. Totalt blev det 

10 deltagare i studien.   

Vid första kontakt fick deltagarna information om hur testerna skulle gå 

till och vad som förväntades av dem. De fick efter det avgöra om de ville 

vara med i studien eller inte.   

Av deltagarna krävdes inget särskilt, just för att det var svårt att få tag på 

deltagare som ville vara med. Många deltagare hade dock åkt Vasaloppet 

innan vilket var en säkerhet för mig eftersom då visste de vad de gav sig 

in på och de var också säkra på att de skulle klara hela loppet.  
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3.3 Vasaloppet 

I denna studie skulle effekten på leukocyter efter långvarigt fysiskt arbete 

undersökas och därför ansågs Vasaloppet vara ett lopp som passade bra 

då det är ett långlopp, låg rätt i tiden och det har heller inte gjorts någon 

tidigare studie på just Vasaloppet.   

Vasaloppet är ett skidlopp som är 90 kilometer långt. Starten är i Sälen 

och man går sedan i mål i Mora. Under loppet passerar man ett antal 

kontroller där vissa förnödenheter finns, t.ex. den berömda 

blåbärssoppan (Vasaloppet, 2014).  

Vasaloppet är det största långloppet på skidor i världen. Loppet ingår i 

den Svenska klassikern vilket är en av anledningarna till att loppet är 

populärt (Vasaloppet, 2014).  

Vasaloppet är ett fysiskt krävande skidlopp då man ska vara igång under 

en lång tid. Arrangören rekommenderar att man förberett sig väl och att 

man vet hur det kommer kännas i kroppen när energin börjar ta slut och 

man blir rejält trött (Vasaloppet, 2014). 

3.4 Genomförande 

Första blodprovet togs på morgonen innan start på samtliga deltagare. 

Blodprovet analyserades direkt i Hemocue WBC Diff. Detta gjordes på 

startområdet i Sälen, vilket gjorde att det blev mätningar precis innan de 

startade.  

Nästa blodprov togs direkt vid målgång i Mora. Där togs blodprov på de 

deltagare som tog sig hela vägen till Mora. Två av deltagare valde att 

avbryta loppet vilket gjorde att jag fick två bortfall.  
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Efteråt skrevs datainsamlingen in i Excel tillsammans med längd, vikt, 

träningsmängd och ålder. 

3.5 Statistiskt test 

Efter att datainsamlingen sammanställt gjordes uträkningar (medelvärde 

och standardavvikelse) på deltagarnas variabler; längd, vikt, ålder och 

träningsmängd.  

Det gjordes även uträkningar på differensen mellan mätvärdet före loppet 

och mätvärdet efter loppet på både totala leukocytantalet och varje typ av 

leukocyt. Även där räknades ett medelvärde och standardavvikelse ut.  

Det sista som gjordes var ett 95 % konfidensintervall-test, som 

egentligen inte är ett statistiskt test utan ett sätt att beskriva signifikanta 

förändringar. Konfidensintervallet räknades ut på medelvärdet av 

differensen och räknades ut med formeln;  

p ± z * √p(1-p)/n 

Om man vill se om ens värde är statistiskt signifikant så kan man se det 

om konfidensintervallet överlappar 0 eller inte. Överlappar intervallet 0 

så är inte värdet signifikant och man kan då påstå att det blivit så av 

slumpen (Ejlertsson, 2012).   

3.6 Etik 

Byström & Byström (2011) skriver att människors välfärd är viktigare än 

samhällets och vetenskapens behov. Särskilt vid studier med metoder där 

det kan påverka personen fysiskt eller psykiskt. När man gör 

undersökningar på människor så måste man ha tillstånd, men det gäller 

inte arbete på grundläggande nivå vilket gjorde att endast samtycke från 

deltagarna räckte (Lag 2003:460, 2 §).  
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Min studies syfte var att genom ett kapillärt blodprov undersöka om 

leukocyterna förändrades vid ett maximalt fysiskt arbete. När jag tog 

kontakt med mina deltagare fick de information om hur undersökningen i 

allmänt skulle gå till men även hur provtagningen skulle se ut. Det enda 

mina deltagare kunde påverkas av var då dessa kapillära blodprov. Men 

eftersom det var just kapillära blodprov förlorar de knappt något blod 

alls. Det enda jag behövde var en droppe till varje kuvett. Det påverkade 

alltså heller inte deras prestation i loppet.  

Jag har följt etikens fyra grundpelare i denna studie; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att de som genomför undersökningen bör 

informera deltagarna i undersökningen med dess syfte. Samtyckeskravet 

medför deltagarens rätt att själv bestämma över sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om undersökningens 

deltagare ska få största möjliga konfidenstialitet och deras 

personuppgifter ska försvaras på ett sätt som tydliggör att obehöriga till 

undersökningen inte kan ta del av dessa. Nyttjandekravet innebär att 

uppgifterna som samlats in om enskilda individer får endast användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002., Byström & Byström, 2011).  I 

samband med första kontakten fick deltagarna veta att de är anonyma 

genom arbetes gång och även i arbetet. I mitt arbete har jag inte skrivit ut 

kön alls och heller inte specifik ålder, längd, vikt eller träningsmängd. 

Utan det enda som är nämnt i arbetet är medelvärden uträknade från 

deltagarnas uppgifter.  
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Resultat 

Totalt medverkade 10 personer i studien (8 män och 2 kvinnor) och av dem 

så fullföljde åtta individer. Deskriptiva data över studiepopulationen syns i 

tabell 1. 

Tabell 1: Visar medelvärde och standardavvikelse hos fyra olika variabler, n=8 

                                          Medel Standardavvikelse 

Längd (cm) 
                                              178 ± 6 
Vikt (kg) 
                                                78 ± 10 
Ålder (år) 
                                                37 ± 11 
Träning (h/vecka) 
                                               5,6 ± 2,2 

 

Som tabell 2 visar, ökar det totala antalet leukocyter med 200 % efter 

genomförandet, där den största ökningen sker bland neutrofila granulocyter 

(272 %).  Vidare ökade också antalet monocyter och eosinofila granulocyter 

minskade efter långvarigt fysisk arbete. Signifikanta förändringar 

observerades för totala antalet leukocyter, neutrofiler, monocyter och 

eosinofila granulocyter.  

Tabell 2: Visar medelvärdet av deltagarnas värde före, efter och differensen från före 

till efter loppet. Den visar även 95 % konfidensintervall.  

 

Före Efter Differens 
95 % 

Konfidensintervall 

Totala leukocyter 7 13,8 6,8 4,7 - 8,9 
Neutrofila 
granulocyter 

3,9 10,6 6,7 5,24 
- 8,16 

Lymfocyter 2,7 2,6 -0,1 -0,93 - 0,73 

Monocyter 0,3 0,5 0,2 0,06 - 0,34 
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Eosinofila 
granulocyter 

0,15 0,07 -0,55 -0,62 
- -0,48 

Basofila 
granulocyter 

0 0,03 0,03 -0,06 
- 0,00 
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Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka effekterna på leukocyter och dess 

undergrupper. Hypotesen var att leukocyterna och dess undergrupper 

ökade efter ett långvarigt högintensivt fysiskt arbete, i detta fall 

Vasaloppet. Efter sammanställning av resultatet kan man se att totala 

antalet leukocyter har ökat vilket besvarar min första frågeställning. Man 

kan även se att antalet har ökat hos neutrofiler, monocyter och basofiler. 

Hos lymfocyter och eosinofiler har antalet minskat under loppets gång 

vilket besvarar min andra frågeställning.  

Att det totala leukocytantalet ökade var förväntat då flertalet tidigare 

studier visat på samma reaktion (Nieman, et. al., 2005). Men att 

lymfocyterna minskade är svårare att tyda. Det kan bero på att denna 

studie är gjord på en aktivitet som bara utfördes en gång. Hade man följt 

deltagarna i några veckor hade resultatet troligtvis sett annorlunda ut, då 

en ökning av lymfocyter och NK-celler sker efter flertalet träningspass 

och vila och inte bara efter ett träningspass (Jónisdóttir, 1999). 

Resultatet visat att totala leukocyter, neutrofila granulocyter, monocyter 

och eosinofila granulocyter är signifikant då de värdena inte överlappar 

0. Att neutrofila granulocyter och monocyter har ökat är även det något 

som var förväntat fast inte i lika hög grad, eftersom att de ingår i 

kroppens försvarssystem vid bakteriebekämpning (Sand, 2007). 

De eosinofila granulocyterna och basofila granulocyterna ökar främst vid 

allergier och det kan vara anledning till att de minskade vid fysisk 

aktivitet, då de andra grupperna av vita blodkroppar tar över. På några av 

deltagarna hade inte hänt någonting med dessa värden.  
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Om man jämför med Nieman, et. al. (2005) som gjorde en studie kring 

vad som hände efter en 30 minuters promenad så kan man se liknande 

resultat. Det som skiljer sig åt är att i Nieman, et. al.s (2005) studie blev 

det en ökning även på lymfocyterna medan i denna studie blev det en 

minskning. Det visar att det inte krävs långvarigt fysiskt arbete för att 

leukocyterna ska reagera, utan det är intensiteten som avgör hur mycket 

de ökar.  

Varför just det lymfocytresultatet skiljer sig åt kan bero på att mina 

deltagare låg på en högre intensitet under en längre period, mellan 7-10 

timmar medan deltagarna i Nieman, et. al.s (2005) studie bara gick 

promenad i 30 minuter. Det kan vara att det sker en ökning hos 

lymfocyterna i början för att sedan minska eller att det inte hinner ske 

någon reaktion överhuvudtaget.  

I studien av Kasprowicz, et. al. (2013) ökar den inflammatoriska 

processen succesivt under långvarigt arbete. Möjligheten fanns inte för 

mig att mäta leukocyterna under loppets gång men min studie visar 

samma resultat, en ökning från mätvärdet innan start och mätvärdet efter 

målgång. Varför den inflammatoriska processen ökar beror på att 

muskelfibrerna skadas under loppets gång efter ett långt fysiskt arbete, 

men kanske även delvis även på grund av ”open window” där kroppen är 

mest utsatt och då förbereder sig för attack. Att kroppen känner av att 

risken för sjukdom ökar vilket gör att den producerar mer leukocyter 

(Gleeson, 2007).  

Kasprowicz, et. al. (2013) och även Neubauer, et. al. (2008) tog 

blodprover 14 respektive 19 timmar efter målgång. I båda studierna 

visades samma sak, att det var nere på nästan samma nivå som före 

loppet. Detta innebär att de inte längre är i ”open window” och risken för 

att bli sjuk har minskat. I denna studie fanns inte möjligheten att göra 
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samma tester men det hade varit intressant att se då deras studier är 

gjorda på elittränade vilket denna studie inte är. De bör ha en bättre 

återhämtningsförmåga och därför hade det varit intressant och se hur 

lång tid det hade tagit innan mina deltagare kommit ner till värdet de 

hade innan start, bara för att se om det finns någon skillnad mellan 

elittränade och motionärer. Risøy, et. al. (2003) visar genom sin studie 

att elittränade personer har i genomsnitt en lägre nivå av leukocyter 

gentemot motionärer, både innan, under och efter träning. Deras 

leukocytnivåer höjs med, men de kommer aldrig lika högt som 

motionärernas nivåer.  

Temperaturen under Vasaloppet var 0°C vilket kan ha påverkat resultatet 

Enligt Gagnon, et. al. (2014) ökar immunreaktionerna vid varmt klimat 

gentemot kallare klimat. Nu fick jag ju ett resultat där man såg 

förändringar men hade klimat varit annorlunda, t.ex. att testerna hade 

gjorts på ett långlopp på sommaren hade troligtvis resultatet sett 

annorlunda ut. Och hade det varit ett långlopp på sommaren på rullskidor 

hade värdena varit högre då studien av Gagnon, et. al. (2014) påvisade 

högre värden vid varmare klimat. 

Min hypotes var att antalet leukocyter och dess undergrupper skulle alla 

öka efter ett långvarigt högintensivt fysiskt arbete. Eftersom att det totala 

leukocytantalet ökade och även några av undergrupperna kan jag inte 

helt förkasta min hypotes, men jag måste även ta till min nollhypotes då 

några av undergrupperna faktiskt minskade.  

6.2 Metoddiskussion 

Eftersom min studies syfte var att undersöka leukocyternas effekter efter 

ett långvarigt fysiskt arbete på hög intensitet, är det svårt att göra det 

annorlunda. Det som kunde ändras till kommande studier är att ta 

blodprov dagen innan och dagen efter loppet just för att se utvecklingen 
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och om nervositet har något med värdena att göra, och även för att 

undersöka när värdena är nere på normal nivå igen.  

Det hade även underlättat att vara inomhus. Mina mätningar var tvungna 

att göras utomhus just för att jag skulle kunna ”fånga” mina deltagare 

precis vid starten och målgång, för att underlätta för dem. Det som 

ställde till det var att det var dåligt väder, det snöade i princip hela dagen. 

Om det lade sig en snöflinga i maskinen när man lade i kuvetten kunde 

inte maskinen läsa av och det medförde en tidsfördröjning.  

Deltagarna i studien skulle även varit fler då det var en aning för få. 

Praktiskt hade det blivit svårare men för att få en mer pålitlig studie 

skulle deltagarantalet varit högre.  

6.3 Validitet och reliabilitet 

Mitt mätinstrument var avsett att mäta just leukocytantalet, vilket ger det 

en hög validitet. Instrumentet påstås vara kalibrerat i fabriken vilket 

innebär att det inte ska behövas kalibreras ytterligare för pålitlighetens 

skull. Instrumentet är antagligen inget som används inom sjukvården, där 

mer pålitliga instrument används men eftersom det gjordes tester på 

personer innan de riktiga testerna kändes det pålitligt just för att värdena 

stämde in inom de normala nivåerna man bör ligga inom (Byström & 

Byström, 2011, s. 77).  

För att öka reliabiliteten så borde jag använt en kontrollgrupp som med 

befann sig i Sälen, bara för att påvisa att det skett förändringar i den 

gruppen som åkte Vasaloppet.  
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6.4 Framtida studier 

Till framtida studier skulle det vara bra att under t.ex. Vasaloppet, 

försöka mäta under loppets gång men även några timmar före och några 

timmar efter bara för att se hur värdena utvecklar sig.  Det skulle vara 

intressant att se hur snabbt de går ner igen efter denna utmattning ett 

Vasalopp ger.  

En till sak att tänka på är att man borde vara inomhus, i alla fall om det 

är minusgrader då både kuvetterna och mätintstrumentet är känsliga mot 

kyla och då har svårt att läsa av. Att vara inomhus underlättar även kalla 

händer vilket var ett stort problem. När de var kalla om händerna blev 

det dåligt blodflöde i fingrarna och det drog då ut på tiden. Vissa av 

deltagarna var stressade på morgonen och då är det bra att veta att allt 

fungerar och det får inte ta extra tid.  
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Slutsats 

Som man kan se både i denna studie och i tidigare studier så har de totala 

leukocyterna ökat och även vissa undergrupper. När dessa leukocyter 

ökar så hamnar man i det så kallade ”open window” (Gleeson, 2007). 

Detta gör att man är i stor risk för att drabbas av diverse övre 

luftvägsinfektioner och det gäller även de som är med i denna studie 

efter de åkt Vasaloppet.  

Tidigare studier visar att leukocytvärdena är nere på normal nivå igen 

efter ett dygn och då är även detta ”open window” borta. Det gäller alltså 

att ta det lugnt efter långvarig fysisk aktivitet tills kroppen är återhämtad 

igen och risken för sjukdom har minskat. 
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