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Abstrakt 
Blodlaktatkurvan används inom uthållighetsidrotten för att styra träningen samt för att 

utvärdera och förutsäga prestation. För att ytterligare beskriva denna kurva används ett flertal 

laktattröskelkoncept. Det starka sambandet mellan prestation och olika laktattröskelkoncept 

har gjort att det finns ett stort intresse för så kallad tröskelträning. Begreppet är dock 

omdiskuterat och uppfattningen att träning på tröskelintensitet skulle vara optimal är 

ifrågasatt. Samtidigt har tidigare studier gjort det svårt att dra tydliga slutsatser pga. brist i 

metoder, stor variation i använda tröskelkoncept och att träningen styrts på annat sätt än 

utifrån uppmätta blodlaktattrösklar. Många studier är dessutom baserade på mindre tränade 

deltagare vilket gör att resultaten inte nödvändigtvis är överförbara på mer vältränade 

individer. 

Syftet var därför att genom en litteraturstudie undersöka tröskelträning för mer 

vältränade individer där träningen helt eller delvis styrts utifrån ett laktattröskelkoncept. 

Frågeställningarna var (1) vad är tröskelintensitet och (2) vilka effekter har sådan träning. 

I resultatet inkluderades totalt åtta studier, tre observationsstudier och fem 

experimentella studier. Dessa studier använde ett flertal olika tröskelkoncept och således även 

flera olika sätt att kategorisera och ange intensitet. De inkluderade studierna varierade också 

stort i utformning, rapportering av genomförd träning och vilka parametrar som mättes. 

Utryckt i förhållande till procent av maximalt syreupptag (VO2max) var det ingen studie som 

visade på en förbättring av den anaeroba tröskeln. För övriga här rapporterade parametrar var 

resultaten motstridiga. 

Uppsatsen visade att det inte tycks finnas någon enskild intensitet som är optimal, 

varken med avseende på att förbättra laktattröskeln, testlopp, VO2max, arbetsekonomi, critical 

power eller hastigheten på VO2max. Vidare framkom ingen tydlig definition av 

tröskelintensitet. För att bättre förstå effekterna av och samspelet mellan intensitet, volym och 

frekvens behövs det fler studier som är väl kontrollerade utifrån en individuellt uppmätt 

laktattröskel.  

 
Nyckelord: Laktattröskel, uthållighetsidrott, tröskelträning 
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Abstract 
The blood lactate curve is used in endurance sports for analysis and prediction of performance 

as well as to prescribe exercise. To further describe this curve, multiple lactate threshold 

concepts are being used. A strong correlation between these concepts and performance has led 

to a large interest in how to train to improve the lactate threshold. Training at threshold 

intensity has been suggested to be optimal but this statement has been questioned. At the same 

time, previous research makes it hard to draw firm conclusion because of the methods being 

used.  

Thus, the aim of this paper was to review the scientific literature to find out (1) what is 

threshold intensity and (2) what are the effects of this training. 

A total number of eight studies were included, three observational studies and five 

experimental studies. Since these studies varied in the threshold concepts being used, the 

categorization and prescription of intensity varied as well. The studies also varied in 

prescribed training, reporting of conducted training and measures being used. Expressed as 

percentage of maximal oxygen consumption (VO2max), no study reported an improvement of 

the anaerobic lactate threshold.    

There seems to be no optimal intensity to improve the lactate threshold, time trial 

performance, VO2max, work efficiency, critical power nor the speed at VO2max. Also, no clear 

definition of threshold intensity was found in the literature. To further understand the effects 

of and interplay between intensity, volume and frequency more studies using the individual 

lactate threshold need to be conducted. 

 

Keywords: Lactate threshold, endurance performance, threshold training   
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Introduktion 
Långpass, tröskelträning och högintensiv träning (HIT) är alla välkända exempel på termer 

som använts för att beskriva olika intensitet på uthållighetsträning (Bassett & Howley, 2000) 

och hos idrottare, tränare och vetenskapsmän har det sedan länge funnits en debatt om hur 

dessa olika träningsintensiteter bör kombineras för att på bästa sätt träna uthålligheten på 

såväl lång som kort sikt (Seiler, 2010). Något som i detta sammanhang fått mycket 

uppmärksamhet är blodlaktatmätningar och laktattröskeln som använts för att utvärdera och 

styra träningen (Beneke, Leithäuser, & Ochentel, 2011) samt förutsäga prestation (Billat, 

1996).  

 

För att kontrollera och styra intensiteten på träningen har det funnits flera metoder där två 

vanliga sätt har varit att ange intensiteten i förhållande till maximal syreförbrukning (VO2max) 

eller maximal hjärtfrekvens (HRmax) (Svedahl & MacIntosh, 2003). Detta har dock visat sig 

kunna vara problematiskt eftersom den metabola och respiratoriska responsen kan variera för 

olika individer vid en given procent av VO2max (Scharhag-Rosenberger, Meyer, Gäßler, 

Faude, & Kindermann, 2010). Därför har det föreslagits att styrning utifrån blodlaktatnivåer 

kan vara en bättre metod för att säkerställa att träningen ger tänkt stimuli. Av praktiska skäl är 

det dock inte möjligt att ha kontinuerlig mätning av laktat i realtid och därför utrycks även 

detta ofta i förhållande till hjärtfrekvens, fart eller effekt för att styra träningen (Mann, 

Lamberts, & Lambert, 2013). 

 

Konceptet laktattröskel 

Teorin bakom att styra och utvärdera träningen utifrån blodlaktat bygger på blodlaktatkurvan 

och hur den anses spegla övergången mellan aerobt och anaerobt arbete (Faude, Kindermann, 

& Meyer, 2009). Vid arbete med stigande belastning sker vanligtvis en långsam ökning av 

blodlaktat upp till en viss belastning där laktatkoncentrationen istället snabbt stiger. För att 

ytterligare beskriva denna kurva har det angetts ett antal brytpunkter eller trösklar (Ferguson 

et al., 2018). Dessa trösklar har definierats på en mängd olika sätt i olika studier vilket gjort 

att en viss begreppsförvirring finns (Bosquet, Léger, & Legros, 2002; Svedahl & MacIntosh, 

2003). Faude et al. (2009) gjorde en genomgång där 25 olika laktattröskelkoncept hittades. 

Dessa delades in i aerob tröskel (LTAer) och anaerob tröskel (LTAn). Under LTAer samlades 

definitioner som kopplades till den punkt som är tänkt att ange när blodlaktatkoncentrationen 

stiger över baslinjenivån. LTAn var begreppet som användes för den punkt som är tänkt att 
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spegla när en kraftig ökning sker. Vidare har trösklarna angetts både utifrån fasta laktatvärden 

och som mer individuellt beräknade (Billat, 1996; Svedahl & MacIntosh, 2003). Trösklarna 

har också bestämts visuellt (Goodwin, Harris, Hernández, & Gladden, 2007). Ett fast värde 

som använts för LTAn är 4mmol/l, ofta kallat onset of blood lactate accumulation (OBLA) 

(Goodwin et al., 2007; Sjödin, Jacobs, & Svedenhag, 1982). Problemet med att använda fasta 

värden eller beräkningar är dock att laktatnivån vid maximal lactate steady state (MLSS) har 

visats kunna variera mellan 2–9 mmol/l hos olika individer (Mann et al., 2013) vilket betyder 

att för vissa individer kan 4 mmol/l vara över LTAn medan det hos andra kan vara under. 

MLSS är tänkt att spegla den högsta nivå där det råder jämnvikt mellan produktion och 

avlägsnande av laktat (Billat, Sirvent, Py, Koralsztein, & Mercier, 2003). Gyllene standard för 

att bestämma MLSS har varit att genomföra en rad försök på olika konstant belastning där 

varje försök pågår minst 30 minuter och genomförs på olika dagar (Beneke, 1995). 

Blodlaktatnivån har ansetts konstant om ökningen varit mindre än 1mmol/l mellan minut 10 

och minut 30 (Faude et al., 2009). Det ska också noteras att såväl termen anaerob tröskel som 

den bakomliggande teorin till laktattröskelkonceptet är omdiskuterat (Ferguson et al., 2018). 

Trots detta menade Bosquet et al. (2002) att konceptet är ett användbart verktyg för att 

undersöka aerob uthållighet eftersom det finns en tydlig korrelation mellan LTAn och 

förmågan att använda en stor fraktion av VO2max. 

 

Kopplingen mellan laktattröskeln och prestation inom uthållighetsidrott 

Utöver att vara en metod för att styra och utvärdera träning har laktattröskelkoncepten även 

kopplats till prestation inom uthållighetsidrott (Faude et al., 2009) där LTAn kan vara en bättre 

markör än VO2max för att skilja mer och mindre framgångsrika idrottare åt (Billat, 1996). 

Anledningen till att olika tröskelkoncept skulle kunna förutsäga prestation bättre än VO2max är 

att de utgör ett mått på fraktionen av VO2max som en idrottare klarar av att upprätthålla under 

längre tid (Svedahl & MacIntosh, 2003). Den idrottare som kan använda större del av sin 

kapacitet under ett lopp kommer alltså kunna prestera bättre än den idrottare som är begränsad 

till en mindre del av sin maxkapacitet. Det finns dock oenighet kring om laktattröskeln utryckt 

i förhållande till procent av VO2max (LT%VO2max) verkligen kan förutsäga prestation bättre än 

VO2max ensamt (Bosquet et al., 2002). Även ett högt VO2max är med andra ord viktigt och även 

arbetsekonomi har tagits upp som en viktig faktor för prestation (Coyle, 1995). En förbättring 

av laktattröskeln kan mätas som en högre syreförbrukning på tröskeln (Londeree, 1997), att 

det skett en högerförskjutning av laktatkurvan i förhållande till VO2max (Bosquet et al., 2002) 

eller som lägre blodlaktatnivå på en given arbetsbelastning (Faude et al., 2009). Det går även 
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att sätta laktattröskeln i förhållande till VO2max, dvs på vilken procent av VO2max tröskeln 

finns (Billat, 1996). Ett annat förbättringsmått som mätts i samband med tröskeln är om 

effekten eller farten på laktattröskeln ökat, en sådan förbättring skulle dock även kunna 

förklaras av förbättrad arbetsekonomi (Sjödin et al., 1982). 

 

Tröskelträning och tröskelintensitet 

Tröskelns koppling till prestation och att den kan användas för att mer riktat styra träningen 

har gjort att det funnits ett intresse hos tränare, aktiva och inom vetenskapen. Bland annat har 

tröskelträningen i träningslitteraturen beskrivits som mycket produktiv (Daniels, 2005) och 

som det bästa sättet att förbättra uthålligheten (Nilensjö, 2015). Begreppet förekommer också 

i träningsprogram (Santhiago, Da Silva, Papoti, & Gobatto, 2009). Att definitionen av 

laktattröskeln varierat innebär även att definitionen av vad som är träning med 

tröskelintensitet har sett olika ut (Joyner, 1991). Daniels (2005) angav t.ex. att tröskelträning 

skulle genomföras på 83–88% av VO2max eller 88–92% av maxpuls. Tröskelträning har på 

andra platser angetts till 92–99% av tröskelpuls (Svenska Cycling Plus, 2016), OBLA (Sjödin 

et al., 1982), individuellt beräknad tröskel (Keith, Jacobs, & McLellan, 1992) eller 85–92% av 

individuellt beräknad tröskel (Billat, 1996). Kindermann, Simon och Keul (1979) drog 

slutsatsen att träning med laktatnivåer på 2 mmol/l krävs för underhållande träning och att 

runt 4 mmol/l krävs för att förbättra kapaciteten. Att ange tröskelintensitet på andra sätt än 

utifrån ett tröskeltest har dock visats vara problematiskt då en given procent av hjärtfrekvens 

kan göra att vissa individer hamnar över LTAn medan andra hamnar under (Mann et al., 2013). 

För att på ett optimalt sätt anpassa och styra träningen för idrottare krävs förmodligen någon 

form av test som bestämmer MLSS. För att utvärdera om ett program gett resultat kan det 

däremot vara tillräckligt med en metod som bygger på fasta värden eller beräkningar (Svedahl 

& MacIntosh, 2003) så länge testet utförs noggrant och samma test används (Beneke et al., 

2011). 

 

Tidigare forskning 

I teorin skulle träning med tröskelintensitet kunna vara en lämplig belastning för 

uthållighetsträning eftersom det innebär en möjlighet till hög stimulering av den oxidativa 

metabolismen under lång tid (Faude et al., 2009). För att undersöka detta lät Keith et al. 

(1992) en grupp träna på individuellt beräknad tröskelintensitet medan en annan grupp 

tränade på intensiteter över och under denna tröskel. Resultatet visade inte på någon 
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signifikant skillnad i förbättring mellan gruppen som tränade på tröskeln och gruppen som 

tränade både över och under tröskeln.  

 

En meta-analys (Londeree, 1997) undersökte hur träning på olika intensitet påverkade 

syreförbrukningen på laktattröskeln. Resultatet visade att träning på eller över laktattröskeln 

ledde till förbättring hos otränade. Hos tränade individer fann studien inga signifikanta 

förbättringar men lyfte i diskussionen fram att det tycktes krävas träning på högre intensitet 

för att nå förbättring hos de tränade.  

 

Seiler och Kjerland (2006) fann ingen skillnad i prestation hos längdskidåkare som tränade 

största delen av träningen inom tröskelzonen jämfört med längdskidåkare som endast tränade 

lågintensiv och högintensiv träning. Även i andra studier där det undersökts hur 

uthållighetsidrottare faktiskt tränar har det visats att 80% av träningen sker under LTAn. 

Resterande 20% består av träning med tröskelintensitet, 2–4 mmol/l blodlaktat, eller hög 

intensitet (Seiler, 2010). Hur fördelningen inom dessa 20% ser ut tycks däremot vara mindre 

känt. 

 

Uppfattningen att träning på tröskelintensitet skulle vara optimal är ifrågasatt (Beneke et al., 

2011; Bosquet et al., 2002; Lundby & Robach, 2015) och Midgley, McNaughton och Jones 

(2007) lyfte att det fanns begränsningar i de studier som genomförts vilket bidragit till att det 

inte gått att identifiera vilken träning som är mest effektiv med avseende på att förbättra 

laktattröskeln hos långdistanslöpare. Begränsningar som nämndes var bland annat att få 

långtidsstudier genomförts, att föregående träning var dåligt beskriven, att kontrollgrupp 

saknades, att endast en experimentgrupp användes vilket gjort att det inte gått att säga något 

om den relativa effektiviteten av en träningsintervention, att försöksgrupperna ofta är små och 

att test- och mätmetoderna som använts var dåligt lämpade. Då det undersökts hur eliten 

faktiskt tränar har det istället framträtt vad som kallats en polariserad modell (Hydren & 

Cohen, 2015). I denna modell är tröskelträning en komponent men det tycks vara mindre klart 

hur stor denna del borde vara, dvs hur tröskelträning och HIT fördelas och periodiseras 

(Seiler, 2010).  

 

Sammanfattningsvis har tidigare studier gjort det svårt att dra tydliga slutsatser kring 

tröskelträning pga. brist i metoder, stor variation i använda tröskelkoncept och att träningen 

styrts på annat sätt än utifrån uppmätta blodlaktattrösklar. Många studier är dessutom 
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baserade på mindre tränade grupper vilket gjort att resultaten inte nödvändigtvis är 

överförbara på mer vältränade individer. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet var därför att genom en litteraturstudie undersöka tröskelträning för mer vältränade 

uthållighetsidrottare där träningen helt eller delvis styrts utifrån ett laktattröskelkoncept. 

Frågeställningarna var (1) vad är tröskelintensitet och (2) vilka effekter sådan träning har. 
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Metod 
En sökning med söksträngen training OR exercise AND lactate threshold OR anaerobic 

threshold OR aerobic threshold OR mlss OR maximal lactate steady state AND trained OR 

well-trained OR athlete OR elite OR sport OR endurance NOT review gjordes i titlar och 

abstrakt på databasen PubMed den 3 maj 2018. Vidare filtrerades resultatet till artiklar skrivna 

på engelska, studier genomförda på människor, artiklar publicerade mellan år 2000–2018, 

studier genomförda på vuxna (ålder 19+) och tillgänglig fulltext.  

 

Uppsatsens två författare läste därefter 

igenom titlar och abstrakt för att 

identifiera relevanta artiklar. 

Identifierade artiklar som fanns 

tillgängliga utan avgift via Umeå 

universitetsbibliotek eller vid en sökning 

på Google Scholar hämtades därefter ner 

i fulltext för närmare granskning. 

Referenserna i de artiklar som hämtats i 

fulltext genomsöktes också efter 

ytterligare artiklar som uppfyllde 

inklusionskriterierna (tabell 1). Ett 

flödesschema över processen visas i 

figur 1. 

 

Artiklar inkluderades i resultatet om 

träning styrd utifrån laktattröskeln genomförts (dvs experimentella studier) eller registrerats 

(dvs longitudinella studier) och sedan undersökts i förhållande till en förbättring kopplad till 

aerob uthållighet och prestation. Endast signifikanta resultat, P<0.05 rapporterades i resultatet. 

 

Etisk reflektion 

Denna uppsats utgjordes av en litteraturstudie av redan publicerade data och därför krävdes 

ingen etikprövning. För att ändå ta forskningsetisk hänsyn gjordes dock en granskning av 

inkluderade referenser, t.ex. om de haft etiskt tillstånd. I övrigt har författarna reflekterat kring  

382 artiklar funna vid 
sökning i PubMed 

Hämtning 25 artiklar i 
fulltext 

357 artiklar 
exkluderade 

Genomgång av titlar 
och abstrakt 

1 artikel ej tillgänglig 
fulltext 

Genomgång av 24 
artiklar i fulltext 

20 artiklar 
exkluderade 

4 artiklar funna i 
referenser 

8 artiklar inkluderade 
i resultatet 

Figur 1. Flödesschema för litteratursökningen. 
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och strävat efter att arbeta enligt vad som benämnts god forskningssed (Vetenskapsrådet, 

2017). Detta har t.ex. skett genom att vara noggranna i referenshantering och citering. Vidare 

har metod och inklusionskriterier öppet redovisats för att möjliggöra för läsaren att upptäcka 

eventuella bias. Inga resultat har heller utelämnats med syfte att medvetet påverka resultatet. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Tabell 1. Inklusionskriterier 

• Artiklar publicerad i perioden 2010–2018. 
• Artiklar skrivna på engelska. 
• Studier genomförda på människor. 
• Fulltext tillgänglig utan avgift via Umeå Universitetsbibliotek eller Google Scholar. 
• Studier där deltagarna var uthållighetsidrottare. 
• Deltagarna beskrivna som minst moderat tränade, dvs ej otränade. 
• Experimentella studier innehållande minst två grupper. 
• Longitudinella studier. 
• Medelålder 19 år eller äldre. 
• Undersökt genomförd träningen i förhållande till vLT, wLT, testlopp, VO2@LT, LT som fraktion av 

VO2max/VO2peak/HRmax, [La] vid en given belastning, VO2max, arbetsekonomi, critical power/speed eller 
vVO2max. 

[La]=blodlaktat, LT=laktattröskel, vLT=hastighet på laktattröskeln, wLT=effekt på laktattröskeln, 
VO2max=maximal syreförbrukning, VO2peak=högsta uppmätta syreförbrukning, HRmax=maximal hjärtfrekvens, 
VO2@LT=syreförbrukning på laktattröskeln, vVO2max=hastigheten på VO2max. 
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Resultat 
I resultatet inkluderades totalt åtta studier varav tre var observationsstudier (Galbraith, 

Hopker, Cardinale, Cunniffe, & Passfield, 2014; Hopker, Coleman, & Passfield, 2009; Neal, 

Hunter, & Galloway, 2011) och fem var experimentella studier (Driller, Fell, Gregory, Shing, 

& Williams, 2009; Hopker, Coleman, Passfield, & Wiles, 2010; Ingham, Carter, Whyte, & 

Doust, 2008; Neal et al., 2013; Philp, Macdonald, Carter, Watt, & Pringle, 2008). Alla studier 

var etiskt granskade och godkända av respektive universitet. Fem av studierna hade endast 

manliga deltagare och tre av studierna hade både manliga och kvinnliga deltagare (tabell 2). 

Inga separata analyser rapporterades för kvinnorna.  

 

Beskrivning av träningsintensitet utifrån laktattröskel 

Flera olika tröskelkoncept och beskrivningar av intensitet identifierades (tabell 2). Neal et al. 

(2013) jämförde en tröskelmodell med en polariserad modell och angav då tröskelintensitet 

som power output (PO) halvvägs mellan LTAer och LTAn. Detta i kontrast till högintensiv 

träning som angavs till PO 5–10% högre än power output på LTAn (wLTAn). Hopker et al. 

(2010) använde istället hjärtfrekvensen på OBLA plus fem slag per minut 

(HR@OBLA+5bpm) tillsammans med ett pass sprintintervaller för att undersöka HIT i 

kontrast mot träning begränsad till hjärtfrekvensen på OBLA minus fem slag per minut 

(HR@OBLA-5bpm). Även Driller et al. (2009) undersökte HIT (intervaller på peak power 

output) jämfört med träning på lägre intensitet (kontinuerlig träning på PO som gav blodlaktat 

på 2 eller 3 mmol/l). Ingham et al. (2008) angav träning på högre intensitet som halvvägs 

mellan LTAer och högsta uppmätta syreförbrukning (VO2peak) medan den lågintensiva 

träningen genomfördes under LTAer. Philp et al. (2008) använde träning på hastigheten för 

MLSS (vMLSS) och jämförde detta med träning där hasigheten varierade mellan 0,5 km/h 

över och 0,5 km/h under vMLSS. De tre observationsstudierna använde alla ett system med 

tre zoner för att kategorisera träningsintensitet (tabell 5). Två av dem zonindelade enligt 

intensitet <LTAer, intensitet LTAer–OBLA eller intensitet >OBLA (Galbraith et al., 2014; 

Hopker et al., 2009). En använde istället <LTAer, LTAer–LTAn och >LTAn där LTAn bestämdes 

individuellt utifrån en visuell bedömning (Neal et al., 2011). De experimentella studierna 

varierade i hur de rapporterade vilken träning som faktiskt genomförts (tabell 4). 

 

Effekter av genomförd träning 
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Neal et al. (2013) visade att sex veckors tröskelträning (TRÖ) av cyklister där 43±10% av 

träningstiden låg på en intensitet halvvägs mellan LTAer och LTAn ledde till att medeleffekten 

vid ett 40 km testlopp (TT40k) ökade och att tiden att slutföra loppet minskade. Övrig träning 

(57±10%) genomfördes på intensitet som låg under HR på LTAer. Samma studie visade att 

även gruppen som istället för tröskelträning tränade högintensivt (POL) förbättrade resultaten 

för TT40k. Dessutom fick POL en signifikant ökning av wLTAer och peak power output 

(PPO) jämfört med TRÖ.  

Tabell 2. Sammanfattande beskrivning av tröskelkoncept och metod i de studier som 
inkluderades i resultatet. 
Författare Deltagare Tröskelkoncept Metod 
(Neal et al., 
2013) 

Cyklister 
11 män 
VO2max ej angett. 
 

Visuell 
bestämning. 
LTAer = distinkt 
ökning över 
vilovärdet. 
LTAn = 
accelererad 
ackumulation. 

Jämförde 6 veckors polariserad modell (POL) med en 
tröskelmodell (TRÖ). Träningen delades in i låg 
intensitet (zon 1), moderat intensitet (zon 2) och hög 
intensitet (zon 3). I POL fördelades zonerna enligt 
80%, 0%, 20% och i TRÖ 57%, 43% och 0%. Zon 3 
bestod av cykelintervaller där PO var 5–10% högre än 
wLTAn. Zon 2 bestod av 60 minuter kontinuerlig 
cykling på PO halvvägs mellan LTAer och LTAn. 

(Hopker et 
al., 2010) 

Cyklister 
27 män 
VO2max 
60,8±8,3 ml/kg/min 

LTAer = 1mmol/l 
över baslinjen.  
OBLA. 

Undersökte effekten av volym och intensitet på GE. 12 
veckors träning där träningen var styrd under de första 
6 veckorna och sedan endast registrerades under 
följande 6 veckor. En grupp kompletterade sin vanliga 
träning med ett intervallpass HR@OBLA+5bpm och 
ett pass sprintintervaller (INT) medan den andra 
gruppen genomförde all träning under HR@OBLA–
5bpm (LÅG).   

(Driller et 
al., 2009) 

Roddare 
5 kvinnor 
5 män 
VO2max (l/kg) 
HIT 3,9±0,91 
KT 4,06±0,91 
 

OBLA  Jämförde 4 veckor högintensiv träning (HIT) med en 
kontrollgrupp träning (KT). Båda grupperna fortsatte 
sin vanliga träning men HIT genomförde i tillägg 2 
pass intervaller@PPO medan KT la till 2 pass 
kontinuerlig rodd på PO som gav [La] 2 eller 3 
mmol/l. 

(Ingham et 
al., 2008) 

Roddare 
18 män 
VO2max (l/kg) 
MIX 4,59±0,2 
LÅG 4,68±0,45 

LTAer = 1mmol/l 
över baslinjen.  
OBLA. 

Jämförde effekten av 12 veckors träning med låg 
intensitet (LÅG) eller blandad intensitet (MIX). LÅG 
tränade 100% under LTAer. MIX tränade 70% av tiden 
under LTAer och 30% av tiden på en intensitet halvvägs 
mellan LTAer och VO2peak. 

(Philp et al., 
2008) 
 

Löpare 
2 kvinnor 
12 män  
VO2max (l/kg) 
KONT 3,8±0,5 
INT 3,9±0,7 

LTAer=ihållande 
höjning av [La] 
över baslinjen. 
MLSS. 

Undersökte 8 veckor med 2 pass per vecka 
kontinuerlig träning på vMLSS (KONT) jämfört med 
träning där hasigheten varierade mellan 0,5 km/h över 
och under vMLSS (INT). 

(Galbraith 
et al., 2014) 

Medel- och 
långdistanslöpare 
14 män 

LTAer = 1mmol/l 
över baslinjen.  
OBLA. 

Ett års observationsstudie bestående av 8 perioder där 
träningen registrerades i tre intensitetszoner, <LTAer, 
LTAer–OBLA och >OBLA. Efter varje period 
genomfördes fysiologiska tester som sedan 
korrelerades med träning genomförd i de olika 
zonerna. 



13 
 

(Neal et al., 
2011) 

Triatleter 
1 kvinna 
9 män 

Visuell 
bestämning. 
LTAer = distinkt 
ökning över 
vilovärdet. 
LTAn = 
accelererad 
ackumulation. 

6 månaders observationsstudie bestående av tre 
perioder där träningen registrerades i tre 
intensitetszoner, <LTAer, LTAer–LTAn och >LTAn. Efter 
varje period genomfördes fysiologiska tester som 
sedan korrelerades med träning genomförd i de olika 
zonerna. Analysen skedde både utifrån gren, dvs cykel, 
simning, löpning, och total träningvolym. 
 

(Hopker et 
al., 2009) 

Cyklister  
14 män  

LTAer = 1mmol/l 
över baslinjen.  
OBLA. 

Ett års observationsstudie bestående av 4 faser där 
träningen registrerades i tre intensitetszoner, <LTAer, 
LTAer–OBLA och >OBLA. Efter varje period 
genomfördes fysiologiska tester som sedan 
korrelerades med träning genomförd i de olika 
zonerna. 

bpm=hjärtslag per minut, GE=gross efficiency, HR=hjärtfrekvens [La]=blodlaktat, LTAer=aerob tröskel, 
LTAn=anaerob tröskel, MLSS=maximal lactate steady state, OBLA=onset of blood lactate accumulation, 
PO=power output, PPO=peak power output, vMLSS=hastighet på maximal lactate steady state, 
VO2max=maximal syreförbrukning, VO2peak=högsta uppmätta syreförbrukning. 

Hopker et al. (2010) studerade också cyklister och visade att sex veckors träning där 

intensiteten begränsades till högst HR@OBLA–5bpm inte gav någon förbättring av 

effektiviteten vid cykelarbete (GE). Detta till skillnad från när den ordinarie träningen 

kompletterades med ett pass på HR@OBLA+5bpm och ett pass sprintintervaller vilket gav en 

förbättring av GE från 19,9% till 21,5%. 

 

Driller et al. (2009) studerade fyra veckors träning av roddare där den ordinarie träningen 

kompletterades med två pass HIT alternativt två pass kontinuerlig rodd på PO som gav en 

blodlaktatnivå på 2 eller 3 mmol/l. Båda grupperna förbättrade PO på OBLA (wOBLA) i lika 

stor utsträckning men gruppen som tränade högintensivt fick en större förbättring av tiden på 

ett två kilometers testlopp (TT2k), större ökning i medeleffekt under TT2k samt höjde sin 

relativa VO2peak. 

 

En annan studie på roddare (Ingham et al., 2008) visade att både gruppen som tränade 

lågintensiv träning (100% under LTAer) och gruppen som tränade mixat (70% under och 30% 

över LTAer) efter 12 veckor förbättrade VO2peak, tiden på TT2k, och PO på VO2peak (wVO2peak) 

utan att det var någon signifikant skillnad mellan grupperna. Däremot ökade wLTAer och 

wOBLA mer hos gruppen som tränade 100% under LTAer. Ingen av grupperna hade 

signifikanta förändringar i LTAer som fraktion av VO2peak. I tillägg visades att förbättringen i 

TT2k korrelerade med ökningen av VO2peak (P<0.05, r=0.58) och wVO2peak (P<0.01, r=0.83). 
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Philp et al. (2008) lät 14 löpare träna två pass per vecka under åtta veckor där en grupp 

tränade kontinuerligt på vMLSS (KONT) och den andra gruppen varierade hastigheten mellan 

0,5 km/h över och 0,5 km/h under vMLSS (INT). Resultatet visade inte på någon signifikant 

skillnad i fysisk respons mellan grupperna. KONT ökade vMLSS med 8% från 12,3±1,5 km/h 

till 13,4±1,6 km/h och INT med 5% från 12,2±1,9 km/h till 12,9±1,9 km/h. Blodlaktatnivån 

vid ursprunglig vMLSS sjönk och syreförbrukningen (VO2) samt %VO2max på ursprunglig 

vMLSS minskade. Andra testade parametrar som ökade var VO2max, hastigheten på VO2max 

(vVO2max) och vLTAer medan både VO2 på LTAer och LTAer%VO2 minskade. 

 

Galbraith et al. (2014) observerade 14 medel- och långdistanslöpare under ett år och fann att 

de hade 31±19% av träningstiden över LTAer och ~14% över OBLA. Under året skedde en 

ökning av VO2max mätt både absolut och i relation till kroppsvikt och den statistiska analysen 

visade att andelen tid över LTAer korrelerade med relativ VO2max (r=0.31, P=0.02). Vidare 

korrelerade total distans och tid under en träningsperiod med vLTAer, löpekonomi, och 

vVO2max men dessa mått visade inga signifikanta förändringar under säsongen. 

 

I en annan observationsstudie deltog tio triatleter under sex månader (Neal et al., 2011). 

Resultatet visade att tid i de olika zonerna fördelades enligt <LTAer 69±9%, LTAer–LTAn 

25±8% och >LTAn 6±2%. Löphastigheten på både LTAer och LTAn ökade mellan första och 

sista mätningen medan PO på cykel var oförändrad. Tiden för ett 150 meters testlopp i 

simning visade inte heller på signifikanta förändringar. De korrelationer som upptäcktes vara 

alla negativa (tabell 5).  

 

Hopker et al. (2009) observerade 14 cyklister under ett år och fann att den procentuella 

fördelningen av tid i de olika intensitetszonerna inte förändrades signifikant under säsongen 

men att den totala volymen varierade. Fördelningen varierade i olika faser av säsongen mellan 

72–74% under LTAer, 13–24% mellan LTAer–OBLA och 5–13% över OBLA. Den statistiska 

analysen visade på korrelationer mellan förändring i GE och andelen träning mellan LTAer–

OBLA (r =0.76, P<0.05) samt mellan GE och träningstid över OBLA (r=0.80; P<0.05). En 

negativ korrelation fanns mellan förändring i GE och andelen träning under LTAer i 

tävlingsfasen (r=-0.85; P<0.05). Ingen signifikant förändring av VO2max observerades. 
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Tabell 3. Sammanfattning av signifikanta förändringar uppmätta hos respektive grupp i inkluderade experimentella studier. 
 (Neal et al., 2013) 

Tränade cyklister 
(Hopker et al., 2010) 

Tränade cyklister 
(Driller et al., 2009) 

Tränade roddare 
(Ingham et al., 2008) 

Tränade roddare 
(Philp et al., 2008) 

Moderat tränade löpare 
 POL TRÖ INT 6v. LÅG 6v. HIT KT MIX LÅG KONT INT 
VO2max - - - -  ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 
VO2max 
ml/kg/min 

- - - - ↑* ↓ - - ↑ ↑ 

LT%VO2max - - - - - - LTAer ↔ LTAer ↔ LTAer ↓ LTAer ↓ 
VO2@LT - - - - - - - - @LTAer ↓ @LTAer ↓ 
vLT - - - - - - - - vLTAer ↑ 

vMLSS ↑ 
vLTAer ↑ 
vMLSS ↑ 

wLT wLTAer ↑* 
wLTAn ↔ 

wLTAer ↔ 
wLTAn ↔ 

- - wOBLA ↑ wOBLA ↑ wLTAer ↑ 
wOBLA ↑ 

wLTAer ↑* 
wOBLA ↑* 

- - 

vVO2max 
 

- - - - - - - - ↑ ↑ 

wVO2max - - - - - - ↑ ↑ - - 
Arbetsekonomi - - GE ↑ 

submaxVO2 ↓ 
GE ↔ 

submaxVO2 - 
- - - - - - 

[La] vid given 
belastning 

- - - - - - - - ↓ ↓ 

Testlopp wTT40k ↑ 
tTT40k ↓ 

wTT40k ↑ 
tTT40k ↓ 

- - wTT2k ↑* 
tTT2k ↓*  

wTT2k ↑ 
tTT2k ↓ 

tTT2k ↓ tTT2k ↓ - - 

Critical speed - - - - - - - - - - 
PPO ↑* ↔ - - - - - - - - 
GE=gross efficiency, HIT=högintensiv träning, INT=intervaller, INT 6v.=HR@OBLA+5bpm och ett pass sprintintervaller, KONT=kontinuerlig KT=kontrollgrupp, 
LÅG=låg intensitet, MIX=blandad intensitet, POL=polariserad träningsmodell, [La]=blodlaktat, LÅG 6v.=under HR@OBLA-5bpm, tTT2k=tid för 2km, LTAer=aerob 
tröskel, LTAn=Anaerob tröskel, MLSS=maximal lactate steady state, OBLA=onset of blood lactate accumulation, PPO=peak power output, vMLSS=hastighet på maximal 
lactate steady state, TRÖ=tröskelmodell, tTT40k=tid för 40km, vLT=hastighet på laktattröskeln, wLT=effekt på laktattröskeln, VO2@LT=syreförbrukning på 
laktattröskeln, LT%VO2max=laktattröskel som andel av VO2max, vVO2max=hastigheten på VO2max, wTT2k=medeleffekt under 2km, wTT40k=medeleffekt under 40km, 
wVO2max=effekt på VO2max. 
↑ = signifikant ökning, ↓ = signifikant minskning, ↔ = ingen signifikant förändring, ↑* = signifikant högre jämfört med den andra gruppen inom en studie, ↓* = signifikant 
lägre jämfört med den andra gruppen inom en studie, - = ej angett  
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Tabell 4. Rapporterad träningsvolym och belastning i de experimentella studierna. 
 (Neal et al., 2013) 

Tränade cyklister 
(Hopker et al., 2010) 

Tränade cyklister 
(Driller et al., 2009) 

Tränade roddare 
(Ingham et al., 2008) 

Tränade roddare 
(Philp et al., 2008) 

Moderat tränade löpare 
 POL TRÖ INT 6v. LÅG 6v. HIT KT MIX LÅG KONT INT 
Volym (min/vecka) 381±85 458±120* - -  - - - - - - 
Volym (km) - - - - - - 1134±12 1142±10 - - 
Training load 517±90 633±119* - - - - - - - - 
Session RPE - - - - 12 009±9047 12 250±6392 - - - - 
<LTAer 80±4 57±10* 1869±1087 2262±1836 - - - - - - 
LTAer–LTAn 0±0 43±10* 545±376 556±381 - - - - - - 
>LTAn 20±4 0±0* 280±180* 136±80 - - - - - - 
64–69%VO2peak - - - - - - 49 53,8 - - 
70–75%VO2peak - - - - - - 23 44,1 - - 
76–83%VO2peak - - - - - - 0 0 - - 
84–93%VO2peak - - - - - - 21,9 0,2 - - 
94–99%VO2peak - - - - - - 3,2 0,9 - - 
100+%VO2peak - - - - - - 2,9 0,9 - - 
Session RPE=tid x rating of perceived exertion, Training load=zon x tid, %VO2peak=procent av högsta uppmätta syreförbrukning 
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Tabell 5. Sammanfattning av resultat från inkluderade observationsstudier. 
 (Galbraith et al., 2014) (Neal et al., 2011) (Hopker et al., 2009) 
Andel träningstid 
i respektive zon 

>LTAer 31±19% 
>OBLA ~14% 

<LTAer 69±9% 
LTAer–LTAn 25±8% 

>LTAn 6±2% 

<LTAer 72–74% 
LTAer–OBLA 13–24% 

>OBLA 5–13% 
Variation i 
fördelning av 
träningsintensitet 

Träning mätt i tid och 
distans varierade. 
Andel >OBLA ↔ 

 

Antalet timmar under LTAer 
varierade. 

Andelen tid mellan LTAer–
LTAn varierade. 

Andel av tid ↔ 
Total volym varierade. 

VO2max ↑ - ↔ 
VO2max 
ml/kg/min 

↑ - Varierade 

LT%VO2max - - - 
VO2@LT - - - 
vLT vLTAer ↔ Löpning vLTAer ↑ 

Löpning vLTAn ↑ 
- 

wLT - Cykel wLTAer ↔ 
Cykel wLTAn ↔ 

 

wLTAer varierade. 
wLTAn varierade. 

 
vVO2max 
 

↔ - - 

wVO2max - - - 
Arbetsekonomi VO2ml/kg/min@16km/h ↔ - GE varierade. 
[La] vid given 
belastning 

- - - 

Testlopp - Simning tTT150m ↔ - 
PPO - ↔ Varierade 
Critical speed ↑ - - 
Korrelationer Total distans och tid under 

en träningsperiod 
korrelerade med vLTAer, 

RE, och vVO2max. 
Andelen tid över LTAer 
korrelerade med relativ 

VO2max (r=0.31). 

Total träningvolym och 
förändring i LTAer simning 

(r=-0.63). 
Cykling >LTAn och 

förändring i LTAer cykel 
(r=-0.79). 

Simning LTAer–LTAn 
förändring i LTAer simning 

(r=-0.66). 
Löpning >LTAn och 

förändring I LTAn löpning 
(r=-0.80) 

Förändring i GE och 
andelen träning LTAer–

OBLA (r=0.76). 
Förändring i GE och 

andelen träning <LTAer i 
tävlingsfasen (r=-0.85). 

GE och träningstid >OBLA 
(r=0.80). 

GE=gross efficiency [La]=blodlaktat,tTT2k=tid för 2km, , LTAer=aerob tröskel, LTAn=Anaerob tröskel, 
MLSS=maximal lactate steady state, OBLA=onset of blood lactate accumulation, PPO=peak power output, 
vMLSS=hastighet på maximal lactate steady state, tTT40k=tid för 40km, vLT=hastighet på laktattröskeln, 
wLT=effekt på laktattröskeln, VO2@LT=syreförbrukning på laktattröskeln, LT%VO2max=laktattröskel som andel 
av VO2max, vVO2max=hastigheten på VO2max, wTT2k=medeleffekt under 2km, wTT40k=medeleffekt under 40km, 
wVO2max=effekt på VO2max. 
↑ = signifikant ökning, ↓ = signifikant minskning, ↔ = ingen signifikant förändring, ↑* = signifikant högre 
jämfört med den andra gruppen inom en studie, ↓* = signifikant lägre jämfört med den andra gruppen inom en 
studie, - = ej angett 
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Diskussion  
Syftet med uppsatsen var att genom en litteraturstudie undersöka tröskelträning för mer 

vältränade individer där träningen helt eller delvis styrts utifrån ett laktattröskelkoncept. 

Frågeställningarna var (1) vad är tröskelintensitet och (2) vilka effekter sådan träning har. I 

likhet med tidigare studier (Faude et al., 2009; Londeree, 1997) visade resultatet på 

användningen av ett flertal olika tröskelkoncept och således även flera sätt att kategorisera 

och ange intensitet. De inkluderade studierna varierade också stort i utformning (tabell 2), 

rapportering av genomförd träning och vilka parametrar som mättes (tabell 3 och 5). Utryckt i 

förhållande till %VO2max var det ingen studie som visade på en förbättring av LTAn. För 

övriga parametrar var resultatet motstridigt vilket tyder på att det inte tycks finnas en enskild 

intensitet som är optimal, varken med avseende på att förbättra laktattröskeln eller någon av 

övriga här rapporterade parametrar (tabell 3 och 5). 

 

Tröskelträning och tröskelintensitet 

I de inkluderade studierna framkom ingen tydlig definition av vad som är tröskelintensitet, 

dvs om det är träning precis på LTAn eller någon annan intensitet definierad i förhållande till 

den. Den enda studie som mer renodlat undersökte vilken intensitet som är den optimala 

tröskelintensiteten visade tvärtom att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 

effekterna av kontinuerlig träning på vMLSS eller träningshastighet som varierade över och 

under vMLSS (Philp et al., 2008). Ett flertal studier använde sig däremot av ett system med 

tre intensitetszoner, <LTAer, LTAer–LTAn och >LTAn alternativt >OBLA(Galbraith et al., 2014; 

Hopker et al., 2009, 2010, Neal et al., 2013, 2011). Med undantag för träning på MLSS förs 

den vidare diskussionen därför utifrån dessa tre zoner.  

 

Effekt av träning på MLSS 

Om tröskelintensitet ses strikt som träning på individuellt bestämd LTAn eller MLSS var det 

endast en experimentell studie som undersökte detta, då i form av vMLSS (Philp et al., 2008). 

Träning strikt på vMLSS visade sig ha positiv effekt på flera parametrar (tabell 3). Samma 

studie visade dock att det inte fanns någon signifikant skillnad jämfört med de positiva 

effekterna som också uppkom av träning som varierade runt vMLSS. Utifrån denna studie går 

det därför inte att säga att träning precis på tröskeln skulle vara mer effektiv. Vidare var 

deltagarna i studien moderat tränade vilket kan ha bidragit till att träningseffekten blev stor 

för båda grupperna och att ingen skillnad fanns. En tidigare studie på något mer vältränade 
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löpare (VO2max 55,1±4,2ml/kg) som tränade på vMLSS ökade VO2max med 3,6±4,3% (Billat, 

Sirvent, Lepretre, & Koralsztein, 2004) jämfört med 10% (KONT) och 6% (INT) hos Philp et 

al. (2008). Även för vVO2max, vMLSS, vLT var den procentuella ökningen större hos de 

moderat tränade löparna jämfört med de något mer vältränade. Möjligtvis hade det alltså 

kunnat bli ett annat resultat om jämförelsen mellan KONT och INT istället gjorts på mer 

vältränade deltagare. 

 

Effekt av träning under LTAer 

En studie (Ingham et al., 2008) begränsade träningen till under LTAer vilket visade sig ha 

positiv effekt på flera parametrar och dessutom ökade wLTAer och wOBLA mer än mixad 

träning (tabell 3). En vidare diskussion kring detta förs under rubriken Effekt av träning över 

LTAn längre ner. 

 

Effekt av träning mellan LTAer och LTAn 

Utifrån de två studier som använde träning mellan LTAer och LTAn är det svårt att dra någon 

tydlig slutsats då en av dem visade på ökning av wOBLA (Driller et al., 2009) medan den 

andra inte visade någon förändring i wLTAer och wLTAn (Neal et al., 2013) samtidigt som 

båda studierna visade på förbättring av testlopp. En möjlig förklaring till detta kan vara att i 

studien av Driller et al. (2009) användes fasta blodlaktatnivåer både för att styra träningen och 

för att bestämma laktattröskeln medan Neal et al. (2013) bestämde trösklarna individuellt. Det 

går med andra ord att ifrågasätta om 3 mmol/l verkligen kan anses ligga mellan LTAer – LTAn. 

I ett system som utgår från fasta värden med LTAn i form av OBLA på 4mmol/l är det 

visserligen så att 3mmol/l finns i spannet mellan LTAer och LTAn men om hänsyn tas till 

individuella skillnader i blodlaktat på LTAn är detta inte nödvändigtvis fallet. Även Hopker et 

al. (2010) angav intensitet inom spannet LTAer – LTAn, närmare bestämt HR@OBLA-5bpm, 

men i studien användes detta endast som maxintensitet för den lågintensiva gruppen och 

undersöktes inte i form av specifikt utformade träningspass. Denna begränsade träning ledde 

inte till någon förändring i GE vilken var den enda parametern som angavs i resultatet. 

 

Effekt av träning över LTAn 

Neal et al. (2013) visade att den polariserade modellen gav större förbättringar än 

tröskelmodellen. Även Hopker et al. (2010) visade att träning med högre intensitet gav en 

förbättring jämfört med endast träning under OBLA. Den högre intensiteten bestod dock både 

av träning uttryckt i förhållande till OBLA (HR@OBLA+5bpm) och ett pass sprintintervaller 
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vilket gör att det inte går att avgöra om det var träningen i närheten av OBLA, 

sprintintervallerna eller kombinationen som ledde till förbättringen av GE. I motsättning till 

de två studier som visade större förbättring till följd av HIT fann Ingham et al. (2008) att den 

grupp som tränade endast lågintensivt ökade wLTAer och wOBLA mer än gruppen som även 

tränade med högre intensitet och att båda grupperna ökade VO2max. Det har tidigare föreslagits 

att HIT är effektivt för att uppnå förbättringar av VO2max (Tabata et al., 1997) men i detta fall 

tycks den högintensiva träningen inte ha varit mer effektiv än den lågintensiva. En förklaring 

till detta skulle kunna vara att träningen inte var tillräckligt högintensiv då Ingham et al. 

(2008) angav den högre intensiteten till mellan LTAer och VO2peak medan Tabata et al. (1997) 

beskrev högintensiv träning som 200% och 170% av VO2max. Utifrån rapporterade data gick 

det inte heller att säga var den högre intensiteten mellan LTAer och VO2peak (Ingham et al., 

2008) hamnade i förhållande till LTAn, dvs om deltagarna tränade inom spannet LTAer–LTAn, 

på LTAn eller över. Däremot visade data att träningen genomfördes på 84–93% av VO2peak. 

Hos löpare har det tidigare visats att det kan krävas en intensitet på 95% av VO2max för att 

uppnå blodlaktat på 2–4 mmol/l (Weltman et al., 1990) och att den individuella 

blodlaktatnivån kan variera mellan 2–5 mmol/l (Billat et al., 2004). Träning på 84–93% av 

VO2peak kan med andra ord betyda högintensiv träning för vissa individer medan det för andra 

rör sig om träning med tröskelintensitet. Otillräcklig intensitet skulle med andra ord kunna 

förklara att den högintensiva träningen inte ledde till större ökning av VO2max än den 

lågintensiva En annan förklaring till att båda grupperna förbättrade VO2max och även förklara 

andra motstridiga resultat kan istället vara att olika molekylära signalvägar gör att det finns 

flera sätt att nå samma resultat. T.ex. kan en hög oxidativ förmåga i mitokondrierna uppnås 

genom såväl höga träningsvolymer, hög träningsintensitet eller genom olika kombinationer av 

dessa (Laursen, 2010). Utöver olika kombinationer av volym, intensitet och frekvens kan 

träningssvaret också påverkas av träningsstatus, genetik, ålder och kön (Jones & Carter, 

2000). I en tidigare studie på roddare observerades det att prestationen ökade mer då en större 

del träning skedde lågintensivt jämfört med tidigare (Fiskerstrand & Seiler, 2004). Därför 

skulle ytterligare en förklaring till att den lågintensiva gruppen förbättrade sig (Ingham et al., 

2008) kunna vara att de utifrån sin tidigare träningsstatus, just då svarade bättre på lågintensiv 

träning. Att lågintensiv träning kan vara fördelaktig har tidigare även rapporterats av Esteve-

Lanao, San Juan, Earnest, Foster och Lucia (2005) som kopplade lågintensiv träning till bättre 

prestationer. 
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Träningens effekt på laktattröskeln 

Något som är avgörande för tolkningen av resultatet är hur en förbättring definieras. För att 

LTAn ska utgöra ett mått på enbart aerob uthållighet bör det uttryckas i förhållande till 

%VO2max (LTAn%VO2max) eftersom LTAn uttryckt i förhållande till hastighet eller effekt även 

kan spegla förbättringar i mekanisk effektivitet och VO2max (Bosquet et al., 2002). I resultatet 

var det endast en studie som rapporterade LTAn%VO2max och den visade att ingen av 

grupperna förbättrade sig (Philp et al., 2008). Den ökning av vMLSS som observerades skulle 

därför kunna bero på löpekonomin blivit bättre. I de studier som visade på förbättring av wLT 

var det endast roddarna i kontrollgruppen (Driller et al., 2009) som inte samtidigt hade en 

förbättring i VO2max. Av övriga studier var det en som inte rapporterade VO2max över huvud 

taget (Neal et al., 2013) varför det inte kan uteslutas att samtliga förbättringar skedde till följd 

av en förbättring i VO2max (Bosquet et al., 2002).  

 

I detta sammanhang bör det också nämnas att det finns en rad faktorer som påverkar 

mätningar av både laktat och VO2max. Vid väl standardiserade tester anses testvärdena dock 

vara stabila och reproducerbara men detta innebär ändå att test re-testvariabiliteten för VO2max 

är runt 2% (Gore & Tanner, 2013). För LTAn kan testresultaten variera med 1–2,9% beroende 

på vilket mått som kopplas till tröskeln, t.ex. LT%VO2max 2,9%. En variabilitet runt 2% kan 

tyckas liten men är ändå något som kan påverka resultatet i en studie. Detta gäller särskilt då 

mer vältränade grupper studeras. Hos redan vältränade är förändringarna till följd av en 

träningsintervention ofta mindre än förändringarna hos otränade eftersom tränade individer 

redan kan ha utvecklat en stor del av sin potential. En testvariabilitet på 2% kan med andra 

ord göra att en förbättring inte syns vid ett test eller tvärtom att det syns en förbättring som 

egentligen inte finns. Sådana variationer gör att det kan vara svårt att upptäcka faktiska 

effekter av ett träningsprogram. Det skulle också kunna vara en delförklaring till att studier 

med liknande träningsinterventioner kan få motsägelsefulla resultat då de genomförs på 

vältränade. 

 

Etiska och samhälleliga reflektioner 

Tre studier hade även kvinnliga deltagare men inga separata analyser skedde av dem. Detta 

gör att resultatet inte är direkt överförbart på kvinnor. Mycket av den kunskap och 

rekommendationer som idag finns rörande träning baseras på män. Detta kan vara ett problem 

då de fysiologiska svaren på träning inte nödvändigtvis är lika och att t.ex. fas i 

menstruationscykeln kan påverka prestation i uthållighetsidrott (Janse de Jonge, 2003). En 
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nyare studie visade också att det går att anpassa träning utifrån menstruationscykeln för att på 

så sätt optimera effekten (Wikström-Frisén, Boraxbekk, & Henriksson-Larsén, 2015). Fler 

studier skulle därför behövas på kvinnor och då även för att undersöka hur träning kan 

optimeras utifrån menstruationscykeln. 

 

Metodologisk reflektion 

I arbetet med uppsatsen har det uppkommit en rad metodologiska frågor som kan ha påverkat 

resultatet och som därför är värda att nämna. Först och främst gäller det arbetets omfattning 

och då framförallt tidsmässigt, dvs att det fanns en tidsram som var relativt snäv. Detta gjorde 

att litteratursökningen begränsades till tio år bakåt i tiden och endast gjordes i en databas. 

Tillsammans med att sökningen också begränsades till artiklar på engelska fritt tillgängliga 

genom Umeå universitetsbibliotek eller vid en sökning på Google Scholar gjorde att relevanta 

studier kan ha missats. 

    

I resultatet inkluderades också observationsstudier. En nackdel med sådana studier är att det 

inte är möjligt att dra lika säkra slutsatser kring orsak och verkan, dvs att en observerad 

korrelation också har ett orsakssamband (Thompson, Nelson, & Silverman, 2011). Fördelen 

med att inkludera sådana studier kan dock vara att det möjliggör att få en inblick i hur elit och 

vältränade faktiskt tränar. Dessa individer kan vara motvilliga till att låta sin träning styras i 

ett experiment men en observationsstudie innebär att deras träningen påverkas i mindre 

omfattning. Ytterligare en fördel är att det möjliggör att följa en grupp under en längre tid än 

de ofta relativt korta interventionsstudierna. Att följa idrottare över tid är av intresse av flera 

anledningar men inte minst eftersom det kan vara så att effekterna av träning med låg 

intensitet inte syns lika snabbt som effekterna av träning med hög intensitet (Laursen, 2010). 

 

Eftersom syftet med uppsatsen inte enbart var att undersöka effekterna på aerob uthållighet i 

form av LTAn%VO2max utan även att se andra eventuella effekter av träning styrd utifrån 

tröskeln inkluderades ett flertal parametrar. Detta gjorde resultatet något spretigt, inte minst 

med tanke på att få studier rapporterade samma parametrar och på liknande sätt. Fördelen var 

dock att det möjliggjorde en bredare undersökning av vilken effekt träning med 

tröskelintensitet skulle kunna ha. En fara med att t.ex. endast titta på optimering av träningen 

för LTAn%VO2max skulle kunna vara att denna träning samtidigt påverkar någon annan faktor 

för prestation negativt (Midgley et al., 2007). Det skulle också kunna vara så att träning med 
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tröskelintensitet inte har effekt på LTAn%VO2max men istället visar sig vara effektiv för att 

förbättra någon annan parameter kopplad till prestation.  

 

I denna uppsats inkluderades endast studier som styrts utifrån blodlaktat då detta föreslagits 

vara en bra metod för att säkerställa att träningen ger tänkt stimuli (Mann et al., 2013) och 

även visats fungera (Skorski, Faude, Urhausen, Kindermann, & Meyer, 2012). Träning styrd 

utifrån procent av VO2max och HRmax kan ge individuella skillnader i metabol och 

respiratorisk respons och styrs träningen på detta sätt är det alltså mindre säkert att träningen 

verkligen skett på avsedd nivå. Det finns dock även utmaningar med att styra träning utifrån 

blodlaktat. Till exempel har det visats att löpning på samma hastighet kan ge olika 

blodlaktatnivåer vid löpning i labbmiljö jämfört med löpning i fält (Kunduracioglu, Guner, 

Ulkar, & Erdogan, 2007) och att fas i menstruationscykel kan påverka intensitetsnivån vid 

fasta laktatvärden (Forsyth & Reilly, 2005). Det är också viktigt med standardiseringen vid 

pre- och posttest eftersom andra faktorer (t.ex. låga glykogenlager) som påverkar laktatnivåer 

kan ge falska förbättringar (Faude et al., 2009). Uppenbara brister i standardisering kring 

laktatester tycks dock inte ha förekommit i här inkluderade studier då artiklarna hade beskrivit 

noggranna rutiner kring detta i metoden. En fördel i denna uppsats var alltså att träningen 

uttrycktes i förhållande till blodlaktat vilket kan göra det möjligt att dra säkrare slutsatser 

eftersom intensitetsnivån är bättre kontrollerad. För att ytterligare öka möjligheten till 

välgrundade slutsatser hade det bästa dock varit att endast inkludera studier med MLSS eller 

individuellt uppmätt LTAn eftersom OBLA inte stämmer på individnivå. En sådan ansats var 

dock svår att genomföra eftersom många studier använt OBLA och urvalet studier därför hade 

blivit för begränsat. 

 

Slutsats  

Det tycks inte finnas en enskild intensitet som är optimal med avseende att förbättra 

parametrar kopplade till laktattröskeln och prestation i uthållighetsidrott. Tydliga slutsatser 

går dock inte att dra pga. studiernas variation i använda tröskelkoncept, utformning av 

träningsinterventioner, rapportering av data och testade parametrar. Som diskussionen ovan 

visat gör detta studierna svåra att jämföra med varandra och i vissa studier är det oklart på 

vilken intensitet deltagarna faktiskt tränat och om de förbättrat sig eller ej. För att i framtiden 

bättre förstå samspelet mellan intensitet, volym och frekvens behöver fler studier genomföras 

där följande punkter tas i beaktande: 
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• Träningsintensiteten bör styras utifrån den individuellt uppmätta laktattröskeln och 

följas upp kontinuerligt för att säkerställa att träningen genomförs på rätt intensitet. 

• Intensiteten på genomförd träning bör redovisas utifrån de individuellt uppmätta 

laktattrösklarna. 

• Träningsinterventionerna bör pågå under längre tid än 6–8 veckor. 

• Träningen bör vara noggrant kontrollerad för att undvika att andra faktorer påverkar 

resultatet (t.ex. att deltagarna tränar mer än föreskrivet). 

• Deltagarnas träningsbakgrund bör vara noggrant beskriven och jämföras mot 

träningseffekterna för att på så sätt kunna upptäcka hur tidigare genomförd träning kan 

påverka effekterna av en träningsintervention. 

• Förändringar i VO2max bör redovisas eftersom detta kan påverka andra parametrar 

kopplade till laktattröskeln och prestation. 
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