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Sammanfattning 
Bakgrund Laktattröskeltest för att fastställa den anaeroba laktattröskeln (AnT) vid löpning utförs i de 

flesta fall på löpband medan den största delen av träning och tävling utförs på fast underlag. För att 

kunna ge adekvata tränings- eller tävlingsrekommendationer baserat på AnT måste laktatnivån vid 

uppmätt arbetsintensitet vid AnT vara lika mellan underlagen. Utifrån detta perspektiv var syftet med 

den aktuella studien att jämföra upplevd ansträngningsgrad, hastighet, stegfrekvens (SF) och 

laktatnivå vid två tröskelträningspass, ett på fast underlag och det andra på löpband, där intensiteten 

styrdes efter hjärtfrekvensen (HF) vid AnT som fastställdes vid ett tröskeltest på löpband. Metod Sex 

vältränade långdistanslöpare, tre män och tre kvinnor (29.0 ± 6.3 år), genomförde två 

löpträningspass (5 x 1000m, 60 sekunder vila), ett på löpband och ett på en 200-meters inomhusbana. 

Intensiteten anpassades efter HF vid den individuella AnT (IAnT) som fastställdes genom ett 

laktattröskeltest på löpband. Innan start och efter varje intervall togs ett kapillärt blodlaktatprov och 

ansträngningsgraden självskattades av löparna med hjälp av Borg’s RPE-skala®. HF, hastighet och SF 

registrerades kontinuerligt med pulsklocka. Resultat Ingen signifikant skillnad i laktatnivå eller 

löphastighet upptäcktes men däremot var SF signifikant högre (p=0.015) på bana medan skattad 

ansträngningsgrad var högre på löpband (p=0.042). Löphastighet och blodlaktatnivåer sjönk på de 

senare intervallerna på båda underlagen. Slutsats Vältränade löpare visar ingen signifikant skillnad 

vad gäller blodlaktatnivå eller hastighet mellan intervallträning på ett löpband och en inomhusbana 

när intensiteten styrs utifrån uppmätt HF vid IAnT-test på löpband. Vid laktattröskelträning styrd 

efter HF måste ökad HF tillåtas i en senare del av passet för att inte träningsbelastningen ska sjunka. 

Abstract 
Background Tests to determine the anaerobic lactate threshold (AnT) in running are predominately 

executed on a treadmill while most races and training are performed on firm surfaces. To 

successfully recommend intensities based on AnT for training and competing, the blood lactate 

response to training cannot differ between the surfaces. Hence the purpose of the current study was 

to compare perceived exertion, running speed, step frequency (SF) and blood lactate between two 

threshold workouts, one on a firm surface and the other on a treadmill, where the intensity was 

controlled by heart rate (HR) at AnT set at a threshold test on a treadmill. Methods Six long-distance 

runners, three men and three women (29.0 ± 6.3 years), performed two workouts (5 x 1000m, 60 

seconds rest), one on a treadmill and the other one on a 200-metre indoor track. Training intensity 

was regulated by the HF at the individual AnT (IAnT), measured by an incremental lactate threshold 

test on a treadmill. Before start and between each interval, blood lactate and perceived exertion 

rated with Borg’s RPE-scale® was taken. HR, speed and SF was continuously recorded with a HR-

watch. Results No significant difference was seen on blood lactate or speed. SF was significantly 

higher on the track (p=0.015) while perceived exertion was higher on the treadmill (p=0.042). 

Running speed and blood lactate levels decreased on the later intervals on both surfaces. Conclusion 

Well trained distance runners show no difference in blood lactate or speed between lactate 

threshold training on a treadmill and a 200-metre track when the intensity is regulated by HF at IAnT. 

When regulating the intensity of lactate threshold training by HF, the HF has to be allowed to rise in 

the later part of the workout to avoid decreased training load.   
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Inledning 
Långlöpares prestationsförmåga är beroende av flera faktorer. Maximal syreupptagningsförmåga 

(VO2max), löphastigheten vid den anaeroba laktattröskeln (AnT) och löpekonomin är tre delfaktorer 

som vardera i sig har avgörande betydelse för prestationsförmågan vid uthålligt arbete (1-5). Tidigare 

har VO2max i relation till kroppsvikt ansetts vara den faktor som bäst kan prediktera 

prestationsförmågan i långdistanslöpning. Det har nu visats att AnT är en bättre prediktor för 

prestation i långa lopp, speciellt hos vältränade individer (1-2,5-6). Dock finns det studier som visar 

att VO2max ändå kan vara den faktor som skiljer löparna åt i yppersta världseliten i maraton (3). 

Laktattröskeltestning har sedan länge använts både av forskare i labmiljö och av tränare ute i fält för 

att kartlägga löpares aktuella kapacitet, utvärdera genomförd träning och för att få ett underlag till 

träningsplanering av olika intensitetszoner (2, 4-9). 

AnT är benämningen på den brytpunkt där laktatnivån i blodet ökar exponentiellt som en konsekvens 

av att skelettmuskulaturens laktatproduktion och frisättning överstiger kroppens kapacitet att ta upp 

och omsätta laktat (4-6,8). Denna brytpunkt kan benämnas på andra sätt beroende på vilken metod 

som använts för att fastställa den. Aerob-anaeroba tröskeln, Onset of blood lactate accumulation 

(OBLA) och Maximal lactate steady state (MLSS) är fler exempel (1,5,10–11).  

Ökad laktatproduktion vid ökad löphastighet är i huvudsak en effekt av ökad anaerob 

energiproduktion genom glykolysen vilken ger tillgång till snabb energi i form av adenosin trifosfat 

(ATP). Ökad hastighet i glykolysen medför mer produktion av pyruvat. Pyruvat kan antingen ombildas 

till laktat i en buffrande reduktion (som inte är surgörande) och transporteras ut från muskelfibern 

eller tas upp till mitokondrierna där aerob energiproduktion av ATP sker (12). Eftersom den aeroba 

ATP-produktionen i mitokondrierna är en relativt långsam process i jämförelse med glykolysens ATP-

produktion omvandlas en stor andel av pyruvatet till laktat vid högintensivt arbete för att glykolysen 

ska kunna fortgå och på så sätt säkerställa tillräcklig ATP-produktion till arbetsinsatsen. Denna 

omvandling motverkar ansamling av pyruvat och nikotinamidadenindinukleotid (NADH) som annars 

hämmar hög glykolytisk ATP-produktion. Den huvudsakliga förklaringen bakom AnT är att glykolysens 

hastighet ökar relativt mer än den mitokondriella omsättningen av pyruvat då intensiteten ökar över 

en viss nivå, vilket resulterar i accelererad laktatproduktion och därmed snabbt ökande laktatnivå i 

blodet (9,12). Sammantaget är hög laktatproduktion i en spurtsituation gynnsamt för hög ATP-

produktion och därmed vinnande spurtförmåga. Däremot speglar hög laktatproduktion under 

submaximal arbetsintensitet otillräcklig mitokondriell effekt att omsätta pyruvat, vilket ökar risken 

för snabb glykogentömning och förlorande trötthet.  

Benämningen AnT är något missvisande då den inte innebär en tydlig brytpunkt från aerob till 

anaerob energiproduktion eftersom den aeroba energiproduktionen fortsätter att öka på högre 

arbetsintensiteter efter AnT (12). Benämningarna MLSS och OBLA beskriver på ett bättre sätt vad 

som faktiskt sker vid tröskeln.  

MLSS anses vara det mest exakta sättet att fastställa den högsta konstanta laktatnivån och 

arbetsbelastningen där det fortfarande råder jämvikt mellan frisättning av laktat till blodet och 

upptag av laktat från blodet (1, 4-5). Laktatnivån i blodet vid MLSS har visats vara högst individuell 

och kan ligga på allt mellan 2-10 mmol/l (1, 4-5). Det är dock inte laktatnivån utan löphastigheten och 

arbetsintensiteten i relation till VO2max vid MLSS som predikterar prestationsförmågan i löpning (1, 

4-5). För att på bästa sätt bestämma MLSS görs upprepade tester med minst 30 minuters konstant 
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löpning vid olika löpintensiteter från 50-90 procent av VO2max. Denna typ av test genomförs med 

fördel på olika dagar (1,5). Detta test är mycket tidskrävande och kostsamt. En vanlig och mindre 

kostsam metod att fastställa vid vilken arbetsintensitet AnT infaller är att vid ett och samma 

testtillfälle använda sig av gradvis ökande löphastighet på löpband, vanligtvis 4-6 hastigheter, 3-6 

minuter långa, där blodprovtagning för laktatmätning görs direkt efter varje intervall (1,4–6,13). När 

AnT fastställts kan denna relateras till hjärtfrekvens (HF), löphastighet och procent av VO2max. I vissa 

fall används en förutbestämd laktatnivå på 4 mmol/l för att identifiera HF och arbetsintensiteten på 

denna laktatnivå, ett allmänt vedertaget koncept kallat OBLA (5,11). Eftersom laktatnivån vid AnT kan 

variera kraftigt mellan individer är det dock mer precist att fastställa en individuell AnT (IAnT) (14), 

speciellt vid utformning av träningsrekommendationer för vältränade uthållighetsidrottare, vilka som 

grupp visats ha klart lägre laktatnivå vid AnT än sprinters, medeldistanslöpare eller otränade (4-6, 15).  

Tröskelträning där intensiteten styrs utifrån AnT är väl etablerad i uthållighetssporter (2, 4-6,10, 16-

17).  Flera studier visar att träning nära, men ej över, AnT är en effektiv träningsform för att förbättra 

hastigheten och uthålligheten vid tröskeln och därigenom prestationsförmågan (5-6, 15-17). Målet 

med den typen av tröskelträning är att under så lång tid som möjligt ligga på en intensitet just under 

AnT. I praktiken görs detta genom långa intervaller mycket nära AnT eller genom längre 

arbetsperioder med kontinuerligt arbete på en något lägre intensitet jämfört med intervallträningen, 

styrt utifrån uppmätt HF eller hastighet vid tröskeln. Träning just under AnT-intensitet medför 

effektiv träning av muskulaturens oxidativa funktioner, främst kolhydratoxidationen, eftersom en 

längre arbetstid på hög belastning är möjlig samtidigt som återhämtningen till nästa pass bli kortare 

än om AnT överskrids (5-6,16). 

De vanligaste sätten att styra intensiteten är att träna utifrån uppmätt löphastighet eller HF vid AnT 

(6,9,16,18). Eftersom löpträningen mestadels utförs på fast underlag, utomhus eller inomhus, och 

tröskeltestningen vanligen sker på löpband i labbmiljö är det viktigt att laktatnivån vid den uppmätta 

hjärtfrekvensen eller hastigheten inte skiljer mellan dessa underlag för att träningen ska kunna 

genomföras på rätt intensitet och på så sätt ge önskad effekt.  

Tidigare studier har visat att syreförbrukningen (VO2) på bana och löpband inte skiljer sig signifikant 

(7,19–20), trots att biomekaniken är annorlunda med kortare steglängd och högre stegfrekvens (SF) 

vid höga hastigheter på band jämfört med bana (21,22). Vid löpning på fast underlag måste 

luftmotståndet övervinnas (19). Vid en given hastighet har några studier visat högre laktatvärden på 

fast underlag jämfört med löpband (23-24) medan andra inte hittat någon signifikant skillnad (7). 

Hjärtfrekvensen på en given hastighet har även den visat sig vara högre på fast underlag än på 

löpband i några studier (23-24) medan det inte uppmätts någon signifikant skillnad i andra (7,19). De 

studier där inte signifikant skillnad har kunnat påvisas på HF och laktat mellan band och bana har 

ändå trenden varit mot högre laktat och HF på bana vid löpning på en given hastighet.  

Eftersom både HF och laktatnivå verkar öka vid en given tröskelhastighet på banlöpning kontra 

löpning på band vore det intressant att se om mindre skillnad i laktatnivå mellan underlagen kan 

uppmätas om träningen istället styrs efter HF vid AnT. Det vore även intressant att titta på om 

upplevd ansträngningsgrad och SF skiljer mellan underlagen för att se om samband kan hittas mellan 

dessa faktorer och laktatnivå samt löphastighet.  
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Syftet med den här studien var därför att jämföra tröskelträning styrd efter HF på fast underlag mot 

tröskelträning på löpband med avseende på blodlaktat, upplevd ansträngningsgrad, löphastighet och 

SF. Detta för att undersöka om det är möjligt att styra träningen, oavsett underlag, för vältränade 

långlöpare med HF vid AnT fastställd genom test på löpband.  

Frågeställning 

Föreligger det skillnader i blodlaktatnivå, upplevd ansträngningsgrad, stegfrekvens och löphastighet 

vid löpning på löpband jämfört med löpning på fast underlag om intensiteten styrs utifrån 

hjärtfrekvensen vid AnT uppmätt genom ett tröskeltest på löpband? 
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Metod 

Sammanfattning 

För att kunna jämföra laktattröskelträning på löpband och inomhusbana genomfördes initialt ett 

laktattröskeltest på löpband. Utifrån uppmätt HF vid AnT genomfördes två identiska intervallpass, 

dels på en 200-meters inomhusbana och dels på ett löpband. Passet bestod 5x1000 meters löpning 

med 60 sekunders ståvila mellan intervallerna. Försökspersonerna (FP) anpassade hastigheten 

genom att försöka uppnå och upprätthålla steady state på den vid förtestet fastställda tröskelHF på 

respektive intervall. Blodlaktatmätning och skattad ansträngning med hjälp av Borgs-RPE-skala® togs 

innan start och efter varje intervall. Tid, HF och SF registrerades efter varje intervall. Vid alla 

testtillfällen registrerades även temperatur och luftfuktighet. Försöksgruppen bestod av sex frivilliga 

personer, tre män och tre kvinnor som alla var vana löpare på hög nivå. Halva gruppen genomförde 

träningspasset på löpband före banpasset medan andra halvan genomförde träningspassen i motsatt 

ordning för att undvika skillnader som kan förklaras av utmattning eller adaption från föregående 

test. För överblick se bilaga 1. Metoden beskrivs i detalj nedan.  

Försökspersoner 

Sex (n=6) erfarna löpare, tre kvinnor och tre män, vid testtillfället mellan 23 och 40 år (29.0 ± 6.3) 

deltog. Alla löparna var i försäsongsträning när studien utfördes. En av FP var på väg tillbaka efter 

lång frånvaro från träning. En kort presentation av FP återfinns i tabell 1. Ambitionen var att använda 

duktiga löpare vana att springa både på löpband och inomhusbana. Alla FP uppfyllde de kriterierna.  

Tabell 1. Deskription av löparna. 

FP Kön Ålder Längd (cm) Vikt (kg) Träningstimmar/vecka 
(varav löpning) 

Personbästa 10k 
2012 (min:s) 

A K 28 172 62 19 (5) 40:00 
B K 27 169 65 11 (7) 40:00 
C K 24 171 64 8 (8) 39:09 
D M 40 171 62 12 (9) 32:12 
E M 33 179 66 8 (5) 33:00 
F M 23 190 76 6 (2) - 

 

Utrustning/mätprocedur 

All testning på löpband utfördes i Umeå universitets idrottsmedicinska enhets testlabb på ett 

kalibrerat löpband, Rodby RL 2500E (Rodby, Sverige). Bandet var 2500mm långt och 700mm brett. 

Hastighetsavvikelsen på bandet anges av tillverkaren till ± 1.8 %. Testningen på inomhusbana 

genomfördes på Dragonhallens inomhusbana i Umeå. Banan är 200 meter lång och har kurvdosering 

på 11 grader. Kurvradien är 19.5m.  

Laktatmätningen utfördes med en EKF Lactate Scout+ (EKF Diagnostics, Tyskland). Den har en relativ 

standarddeviation på 3 % och minsta standarddeviation på 0.2mmol/l. Testproceduren för att mäta 

blodlaktat gick till på följande sätt. Fingertopp rengjordes med en injektionstork (Spartork, Attends 

Healthcare AB, Sverige) fuktad med spritlösning (Klorhexidin, Fresenius Kabi, Sverige). Därefter 

punkterades fingertoppen med en engångslancett med 1.8mm stickdjup (Haemolance plus, 

Haemedic, Ozorków, Polen). Den första bloddroppen torkades bort med en torr kompress. 
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Blodprovet togs upp med teststicka insatt i laktatmätaren. Samma stickhål användes vid upprepade 

provtagningar när det var möjligt för att undvika obehag för försökspersonen.  

HF och SF registrerades med en Polar RS800 (Polar Electro Oy, Kempele, Finland) med tillhörande 

HFband och stegsensor, Polar S3. Registreringsintervall var en gång var femte sekund.  

För uppskattning av ansträngningsnivå och trötthet efter varje intervall användes Borg’s-RPE -skala® 

(25). En inplastad A4 med skalan visades direkt efter avslutad intervall och försökspersonen fick 

meddela det nummer som stämde bäst överens med ansträngningsnivå under slutet av intervallen. 

Se Bilaga 2.  

Temperatur och luftfuktighet mättes i testlabbet med en kombinerad termometer/hygrometer (HTP 

300 hop, Kimo Instrument Sverige AB, Sverige) och i friidrottshallen med en trådlös hygrometer (Kjell 

& CO, Sverige, art nr: 48600).  

Laktattröskeltestning 

FP inledde med att genomföra ett laktattröskeltest på löpband för att fastställa HF vid AnT. Det finns 

många olika sätt att utföra detta test (1,4–5,11,14). Eftersom FP i denna studie alla var vältränade 

långdistanslöpare och dessa som grupp har visats ligga klart under det fixerade OBLA laktatvärdet på 

4mmol/l vid AnT (4,14), användes en enkel metod där IAnT fastställs istället (13).  

Innan testet fick FP fylla i en kort enkät (bilaga 3) där bl.a. nuvarande träningsmängd och årsbästa på 

10000 meter löpning under föregående år angavs. I samråd med aktuell FP uppskattades en 

tröskelhastighet utifrån vilken hastigheterna på testintervallerna bestämdes. För några av FP fanns 

data sparad från tidigare tröskeltest vilket underlättade proceduren. FP fick värma upp med tio 

minuter löpning på valfri hastighet. Temperatur och luftfuktighet registrerades. Ett aktuellt 

hemoglobinvärde togs i vila, före uppvärmningen, på försökspersonen. Därefter genomfördes fem till 

sex intervaller, fyra minuter långa, där hastigheten höjdes inför varje intervall. En laktatmätning 

gjordes innan testets start och direkt i anslutning till varje avslutad intervall. HF registrerades 

kontinuerligt under testets gång. I anslutning till varje intervall fick FP även skatta ansträngning. Tid 

för provtagning och vila mellan varje intervall sattes till en minut. All data registrerades på ett 

testprotokoll, se bilaga 4. Testet avbröts när en IAnT genom metoden beskriven nedan uppmätts. 

För att uppskatta IAnT användes en metod beskriven av Baldari & Guidetti (13). Metoden innebär att 

man identifierar en ökning på minst 0.5mmol/l blodlaktat mellan tre på varandra följande 

provtagningar där den andra ökningen dessutom ska vara större än den första. Där detta sker 

fastställer man laktattröskeln till den mittersta punkten. Se exempel diagram 1. Fördelarna med 

denna metod för bestämning av IAnT jämfört med den mer använda metoden beskriven av Stegman 

& Kindermann (14) är att denna metod är enklare att använda och försökspersonerna behöver inte 

fortsätta testet till total utmattning. Det sistnämnda var av vikt i denna studie då tröskelträningarna 

utfördes samma vecka som tröskeltestet. I vissa fall tros denna metod kunna underskatta AnT något 

men anses ändå vara en bra metod för att styra träningsintensiteten för tröskelträning (13). Eftersom 

det centrala i denna studie var att jämföra träning på löpband och inomhusbana ansågs denna enkla 

metod fullt tillräcklig.  

 

  



6 
 

 

                   Diagram 1. Bestämning av IAnT försöksperson A.  

Intervallträning 

Utifrån uppmätt HF vid IAnT genomfördes två träningspass. Det ena på en 200 meter lång 

inomhusbana med doserade kurvor och det andra på samma löpband som vid tröskeltestet. 

Träningen som utfördes bestod av 5 x 1000 meters löpning med en minut ståvila mellan intervallerna. 

Luftfuktighet och temperatur noterades innan start.  

FP fick inleda träningspasset med 10 minuters uppvärmning på valfri fart. Startvärden på laktat och 

HF noterades innan den första intervallen. Vid träningen på inomhusbana fick FP instruktioner att 

ligga så nära uppmätt HF under så stor del av passet som möjligt med undantag för den första 

intervallen då målet var att nå uppmätt HF i slutet av intervallen. Till hjälp hade FP en klocka som 

varnade om HF överstegs. Vid testet på löpband styrde testledaren hastighet på bandet för att FP 

skulle hålla önskad HF. Direkt efter varje intervall skattade FP sin ansträngning. Tid och HF noterades 

manuellt och ett blodlaktatprov togs, för testprotokoll se bilaga 5. Klockan sparade HF, SF och löptid 

så att djupare analys kunde göras efter testet slutförts.  

Metodologiska överväganden 

Temperatur och luftfuktighet mättes både i testlabbet och i friidrottshallen inför varje test eftersom 

varma och fuktiga förhållanden leder till en snabbare ackumulation av laktat i blodet (26).  

 

I god tid innan testperiodens start informerades FP om proceduren och vilka förhållningsanvisningar 

som gällde. Dessa var att ingen eller lätt träning skulle genomföras två dagar innan både testet och 

träningspassen. Ovan eller ny typ av träning dagarna innan testperioden skulle undvikas då delayed 

onset muscle soreness (DOMS) annars kunde påverka testen. Liknande matrutiner skulle hållas inför 

varje testtillfälle och större matintag skulle intas senast 2 timmar innan start. Samma skor och 

likvärdiga kläder skulle bäras vid alla tillfällen för att undvika att olika skovikt eller löpteknik skulle 

påverka löpekonomin (27).  

 

Alla FP genomförde andra träningspasset två dagar efter det första. I så stor utsträckning det var 

möjligt utfördes träningspass vid samma tid på dygnet vid båda tillfällena. Halva gruppen 
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randomiserades till att börja med träningspasset på löpband medan andra halvan fick inleda med 

träning på inomhusbana för att undvika att utmattning eller adaption från det första passet skulle 

påverka det andra i resultatet. Eftersom tröskeltestet genomfördes innan första träningspasset blev 

förhållandena likvärdiga inför båda träningspassen. För de datum och tider passen utfördes för varje 

FP se tabell 2.  

 
Tabell 2. Tid mellan testerna. 

Försöksperson A B C D E F 

Datum/Tid 
Bana 

20/3 
13.20 

15/3 
14.00 

22/3 
11.30 

3/4 
13.10 

26/3 
11.15 

27/3 
13.00 

Datum/Tid 
Band 

22/3 
14.00 

13/3 
14.00 

20/3 
15.00 

5/4 
13.05 

28/3 
11.15 

25/3 
13.00 

Differens 2d 40min 2d 0min 
1d 21h 
30min 

2d 5min 2d 0min 2d 0min 

 

Litteratursökning 

Information till denna studie är hämtad från vetenskapliga artiklar, avhandlingar och facklitteratur. 

Sökning efter vetenskapliga artiklar gjordes i databasen PUBMED med olika kombinationer av 

sökorden: Lactate, lactate threshold, OBLA, test, training, running, treadmill, surface, overground, 

indoor track, anaerobic threshold, biomechanics, step frequency och heart rate. Ytterligare artiklar 

hittades via referenser från de inkluderade studierna.  

Statistisk metod 

SPSS 17.0 användes för de statistiska beräkningarna. Skillnaderna i medelvärden av blodlaktat och 

hastighet mellan band och bana analyserades med Students T-test för parade jämförelser då dessa 

testdata var normalfördelade (testat med the Lilliefors test). SignifikansFör analys av skillnaden i 

skattad ansträngning mellan underlagen användes Wilcoxon signed rank test på grund av dessa data 

är ordinaldata. Korrelationsanalyser gjordes med Pearsons korrelationstest. Signifikansnivån på de 

statistiska beräkningarna sattes till α = 5 % (p ≤ 0.05). 
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Resultat 

Tröskeltest 

Resultatet av tröskeltestet redovisas nedan i diagram 2 och tabell 3. Hjärtfrekvens vid IAnT användes 

för att styra tröskelträningen på löpband och på bana till rätt intensitet.  

 

Diagram 2. Laktattröskelkurvor för alla försökspersoner. Svartmarkerade punkter är tröskelvärdet.  

Tabell 3. Hjärtfrekvens vid IAT. 

Försöksperson Hjärtfrekvens vid IAnT Blodlaktat vid IAnT 

A 185 3.0 
B 171 2.7 
C 174 2.1 
D 175 3.2 
E 176 3.2 
F 183 3.1 
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Jämförelse av blodlaktat mellan träning på löpband och bana 

Skillnader i blodlaktat mellan löpband och bana redovisas nedan. I diagram 3 visas hela gruppens 

medelvärde med standardavvikelse (SD) på bana och band för varje intervall. Ett parat T-test visade 

ingen signifikant skillnad mellan underlagen (p=0.151). I diagram 4 visas skillnader mellan underlagen 

för varje enskild persons medelvärde med SD för hela träningspassen. Signifikant skillnad mellan 

bana och band med högre laktatvärden på bana kunde ses hos FP A och F. Diagram 5 visar skillnaden 

i medellaktat för varje individ mellan bana och band mot uppmätt laktat vid IAnT.  

 

Diagram 3. Medelblodlaktat med SD för hela gruppen på varje intervall på band och bana.  

 

Diagram 4. Medelblodlaktat med SD på hela träningspasset för varje enskild FP på band och bana. 
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Diagram 5. Medelblodlaktat med trendlinjer per FP på band & bana mot fastställt blodlaktat vid IAnT. 

Hastighet på bana och löpband 

Medelvärde med SD på hastigheten mellan underlagen för varje intervall redovisas i diagram 6. De 

första två intervallerna på bana utfördes i snabbare hastighet än de på löpband medan de tre sista 

intervallerna gick snabbare på löpband. En trend mot långsammare tider längre in i passen kunde ses. 

Ingen signifikant skillnad på hastighet mellan underlagen hittades med ett parat T-test (p=0.660). 

Diagram 7 visar varje löpares medeltid över hela träningspassen med SD. Här kunde signifikant 

skillnad med snabbare tider på band ses hos FP D och E och snabbare tid på bana än band hos FP A.  

 

Diagram 6. Medeltid med SD för hela gruppen på varje intervall på band och bana.  
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 Diagram 7. Medeltid med SD på hela träningspasset för varje enskild FP på band och bana.  

Hjärtfrekvens 

Hela gruppens medelvärde med SD på hjärtfrekvensen för varje intervall redovisas i diagram 8. 

Uppmätt medelvärde på HF vid IAnT finns även inlagt som referens. Första intervallen kom 

deltagarna inte riktigt upp i önskad HF, detta gällde speciellt vid löpning på band. Sett till hela 

träningspasset var deltagarna bra på att hålla sig nära önskad HF.  

 

Diagram 8. Medelvärde hjärtfrekvens för hela gruppen sett till varje intervall.  
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Stegfrekvens och steglängd 

SF var högre på bana än på band för alla FP. Steglängden var längre på band än på bana för alla 

förutom FP A. Signifikant skillnad på både SF (p=0.015) och steglängd (p=0.046) för hela gruppen 

kunde uppmätas med ett parat T-test. Resultaten ses i diagram 9 och 10.  

 

Diagram 9. Stegfrekvens (steg/min) på band och bana sett till varje löpare.  

 

Diagram 10. Medelvärde för steglängd sett över hela träningspasset för varje löpare. 
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Upplevd ansträngning 

Skillnaderna i upplevd ansträngning mätt med Borgs-RPE-skala® (BorgS) uttryckt som medelvärde för 

hela gruppen redovisas i tabell 4. En liten men signifikant skillnad med högre skattning på band 

kunde uppmätas med ett Wilcoxon signed rank test (z=-2.032 p=0.042). En korrelationsanalys mellan 

BorgS och HF visade signifikant korrelation både på band och bana (r=0.99 och r=0.91). Ingen 

signifikant korrelation kunde ses mellan BorgS och blodlaktat på något av träningspassen. 

Tabell 4. Skattning av ansträngningsnivå med Borgs-RPE-skala®. 

Intervall Medelvärde Borg på band Medelvärde Borg på bana 

1 13.8 13.7 
2 14.2 14.0 
3 14.5 14.2 
4 14.8 14.3 
5 14.7 14.2 

Temperatur och luftfuktighet 

Temperaturskillnaden mellan testlabbet där löpbandsträningen utfördes och inomhushallen 

därbanträningen gjordes höll sig inom 1°C. Luften var torr på grund av att testernas utfördes vintertid. 

Den relativa luftfuktigheten var lägre för alla testpersoner när de sprang på löpband. Signifikant 

skillnad på luftfuktigheten kunde uppmätas med ett Wilcoxon signed rank test (z=-2.201 p=0.028).  

Tabell 5. Temperatur och relativ luftfuktighet (RFL) på bana och band.  

Försöksperson Temp °C Band  Temp °C Bana RLF % Band  RLF % Bana 

A 20.3 20.8 7.3 11.2 
B 20.3 20.1 15 15.2 
C 20 21.4 8.2 15.4 
D 19.9 20.1 13.4 18.2 
E 19.8 19.1 15.2 16.3 
F 19.5 20.1 12.5 18.5 

Ordning på träningspassen 

Halva gruppen, FP A, D och E började med träningspasset på löpband medan andra hälften, FP B, C 

och F började med passet på bana. Ett parat t-test gjordes för att jämföra dessa grupper med 

avseende på uppmätt skillnad i blodlaktat och tid mellan bana och band. Ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna kunde ses. Resultaten redovisas i tabell 6. 

                          Tabell 6. Jämförelse mellan grupp 1 och grupp 2.  

 Grupp 1. Löpband – 
Bana (A,D,E) 

Grupp 2. Bana – 
Löpband (B,C,F) 

Medel Laktat band 3.2 3.1 

Medel Laktat bana 3.3 3.8 

Differens (mmol/L) 0.1 0.7 

Medel Tid Bana  213.6 250.3 

Medel Tid Band  215.5 250.8 

Differens (s) 1.9 0.5 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

De viktigaste resultaten i denna studie var att det inte förelåg någon signifikant skillnad vad gäller 

blodlaktatnivå eller hastighet mellan intervallträning på ett löpband och en inomhusbana när 

intensiteten styrdes utifrån en fastställd HF vid IAnT. Det gick däremot att se en trend mot 

långsammare tid på intervallerna på bana jämfört med band ju fler intervaller som genomfördes 

medan laktatnivån istället tenderade att närma sig den på band längre in i passet. Detta talar för att 

tröskelträning styrd efter en fastställd HF vid IAnT är bättre än träning styrd efter en fastställd 

hastighet vid IAnT om målet är liknande blodlaktatnivå vid träning på bana och band. Dessa resultat 

stärks av tidigare studier där både högre laktatnivåer och högre HF har setts på fast underlag 

gentemot löpband vid löpning på samma hastighet (7, 23-24). 

Att HF och blodlaktatnivå vid en given hastighet är högre på bana än på band kan till största del 

förklaras av obefintligt luftmotstånd vid löpning på band. Pugh med kollegor visade i sin studie att 

luftmotståndet står för ca 8 % av energikostnaden vid löpning på bana i en hastighet av knappt 3 

min/km (19). En annan orsak till skillnaden i ansträngning vid löpning på band och bana är att 

löptekniken skiljer mellan underlagen. Medan de flesta biomekaniska faktorerna är likvärdiga visar 

flera studier att löpare tenderar att springa med högre SF och kortare steg på löpband kontra fast 

underlag (21-22, 28-30). Detta innebär något mindre kraftpåverkan på fötterna, och då framförallt 

framfoten vid löpning på band (30). Orsaken till detta kan till stor del förklaras i att löpband inte 

håller en jämn hastighet. Vid fotisättningen bromsas bandet upp för att sedan accelereras igen under 

den senare delen av stödfasen (30,31). Det gör att kraft överförs från löpbandet till löparen i den 

senare delen av steget och mindre kraft krävs av löparen för att skjuta ifrån (30). Denna effekt är 

större om löpbandet har låg effekt och löparna är tunga (31).  

Innevarande studie visar på motsatt förhållande när det gäller SF. En liten men signifikant skillnad 

med högre SF och kortare steg sågs på inomhusbana än på löpband. Det som kan förklara detta är 

dels att inomhusbanan hade doserade kurvor. Vid löpning i doserade kurvor sker en lätt inbromsning 

i ingången av kurvan och sedan en acceleration i utgången vilket skulle kunna påverka steglängden. 

Det är även svårt att springa med långa steg vid löpning i en snäv kurva. FP i denna studie var också 

vana att springa på löpband och löpbandet var långt vilket gjorde att ingen uppträdde osäkert på 

löpbandet, något som också visats vara en orsak till kortare steg på band (29). Slutligen hade 

löpbandet som användes hög effekt vilket minskar variabilitet i hastighet (31).  

Tittar man närmare på blodlaktatnivåerna hos FP i denna studie ser man att de hålls på en steady-

statenivå genom hela träningspassen. Nivåerna sjunker till och med något både på band och bana på 

de senare intervallerna. Detta visar att AnT inte överskreds. Metoden som användes för att 

bestämma IAnT kan underskatta intensiteten vid AnT med upp till 5-7 % (13). Detta står i kontrast till 

den mer använda metoden utvecklad av Stegmann & Kindermann (14), som istället tenderar till att 

överskatta intensiteten vid AnT med 5 %. Om AnT underskattas något finns en säkerhetsmarginal 

som gör att blodlaktatnivåerna kan hållas på en steady-statenivå även vid något ökad belastning.  

I denna studie styrdes intensiteten på träningspassen efter en fastställd HF vid IAnT. FP fick anpassa 

löphastigheten för att inte överskrida önskad HF. På de senare intervallerna fick hastigheten sänkas 

för att HF inte skulle stiga. Detta gällde både på bana och på band. Orsaken bakom detta är något 
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som kallas kardiovaskulär drift vilket innebär att HF långsamt ökar vid ett konstant arbete under 

längre tid. Detta beror på flera faktorer, varav ökad kroppstemperatur, vätskebrist och andel 

muskelmassa i arbete är de viktigaste (32,33). En teori är att minskad blodvolym på grund av ökad 

kroppstemperatur och därigenom ökat blodflöde nära huden samt diffusion av vätska från 

blodplasman för att kyla kroppen leder till minskad slagvolym och därmed krävs högre HF för att 

fortsatt tillgodose de arbetande musklerna med tillräckligt mycket syre (32). Perspiration kan 

förstärka denna effekt. Ökningen i HF kan vara upp till 16 % vid långvariga konstanta arbeten (33). 

Detta är något som måste tas i beaktande när tröskelträning styrs efter HF eftersom en konstant HF 

annars kan ge för låg belastning och därav ett för lågt träningsstimuli längre in på ett träningspass. I 

innevarande studie innebar den lägre hastigheten på de senare intervallerna även lägre 

blodlaktatnivåer hos löparna. För att hålla önskad blodlaktatnivå bör därför en något högre HF tillåtas 

på den senare delen av ett tröskelträningspass.  

Yttre faktorer som temperatur och luftfuktighet påverkar kroppens temperaturregleringsförmåga 

och har effekt både på kardiovaskulär drift och på laktatnivå i blodet (34,35). Ökad laktatproduktion 

vid värme beror på att hög kroppstemperatur stimulerar adrenalinutsöndringen som i sin tur ökar 

glykogenutnyttjandet och glykolysens hastighet i musklerna (35). I denna studie var skillnaderna 

mellan temperatur och luftfuktighet på band och bana dock inte stora nog att påverka detta. Det bör 

understrykas att konvektionen vid löpning på fast underlag har en viss kylande effekt men påverkar 

sannolikt kroppstemperaturen marginellt. Det har även visats att en idrottares HF vid ansträngning 

kan variera med upp till 6 slag vid samma förhållanden från en dag till en annan, något som också 

måste tas i beaktande när träningsrekommendationer ges med HF som utgångspunkt (32).  

Andra faktorer som kan påverka laktatnivåerna i blodet vid ansträngning är kosten och hård 

träning/tävling nära inpå mättillfället. Ett kostintag med otillräcklig mängd kolhydrater minskar 

tillgången till lagrat glykogen i muskler och i levern och ökar utnyttjandet av fria fettsyror som 

bränsle. Det leder till minskad laktatproduktion vid ett givet arbete (5, 36). Liknande effekt kan 

uppstå efter ett hårt träningspass som tömt glykogendepåerna om inte tillräcklig återhämtning skett 

innan mättillfället. I innevarande studie fick FP instruktioner om att äta likvärdiga måltider innan 

tesstillfällena och undvika hård träning två dagar innan första testet.  

FP skattade i denna studie sin ansträngningsnivå på Borg’s RPE-skala® (BorgS) knappt men signifikant 

högre på löpband än på bana. Signifikant positiv korrelation mellan BorgS och HF fanns både för 

träningspasset på löpband och på bana (r=0.99 respektive r=0.91). Däremot sågs ingen signifikant 

korrelation mellan BorgS och laktatnivå i blodet vid träningspassen. I en stor metaanalys av Chen 

med kollegor visades en korrelationskoefficient på 0.62 mellan BorgS och HF och 0.57 mellan 

blodlaktat och BorgS (37). I en annan ny stor studie av Scherr med kollegor visades en starkare 

korrelation mellan BorgS och HF (r=0.74) samt BorgS och blodlaktat (r=0.83) (38). Detta kan bero på 

att korrelationen mellan BorgS och blodlaktat är högre när mätningen görs vid ett arbete till maximal 

utmattning (37). Vid submaximalt arbete är sambandet mellan BorgS och HF större än mellan BorgS 

och blodlaktat (37), något som också sågs i innevarande studie. Vid träning runt AnT är det viktigt att 

vara medveten om att upplevd ansträngning inte behöver korrelera med laktatnivå i blodet. Eftersom 

effekten av kardiovaskulär drift kan öka HF vid en jämn laktatnivå så ökar ofta den upplevda 

ansträngningen under ett tröskelpass utan att blodlaktatnivån stiger. I innevarande studie sjönk 

laktatnivån på de senare intervallerna medan BorgS ökade eller var stabil.  
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Det råder viss oenighet i litteraturen om vilket det bästa sättet att öka kapaciteten (hastigheten och 

uthålligheten) vid AnT är. Resultatet i vissa studier tyder på att träning på eller nära intensiteten vid 

AnT räcker (2,4,16–17,39), medan andra studier förespråkar att en högre intensitet än den vid AnT 

krävs för att få effekt (40-41). I en metaanalys av Londoree visades att träning med en intensitet på 

eller nära den vid AnT är tillräcklig för otränade individer medan det behövs en betydligt högre 

intensitet för vältränade uthållighetsidrottare (42). Midgley med kollegor kommer i en annan 

metaanalys fram till en liknande slutsats och att träning nära eller på en uppmätt intensitet vid AnT 

ger bra effekt på kapaciteten vid AnT de första fyra månaderna för otränade men att det sedan 

behövs träning på en högre intensitet för vidare utveckling (43). En möjlig orsak till detta är att de 

olika träningsintensiteterna förbättrar olika faktorer som leder till prestationsförbättring vid AnT. 

Förbättrad kapacitet vid AnT beror i första hand på förändringar i skelettmuskulaturen. Större och 

fler mitokondrier och fler oxidativa enzymer gör att pyruvat kan tas upp och omsättas i 

mitokondrierna mer effektivt och därmed minskar bildningen av laktat (16,43). En förändring i 

förekomst av isoformer av laktatdehydrogenas (LDH), ökad mängd av H-LDH (heart specifik LDH) som 

omvandlar laktat till pyruvat och minskad mängd L-LDH (muscle specifik LDH) som omvandlar pyruvat 

till laktat, sker (16,43). Ökad förekomst av monocarboxylat transportproteiner (MCT) förbättrar 

förmågan att ta upp laktat ur blodet till framförallt typ I muskelfibrer (MCT1) och föra ut laktat till 

blodet från främst typ II muskelfibrer (MCT4) (40,43). Ökad mängd beta-oxidationsenzymer leder till 

förbättrad fettmetabolism och mindre behov av kolhydrater som bränsle (16,43). Slutligen ger en 

ökad muskelstyrka minskad rekrytering av typ II muskelfibrer och därigenom minskad 

laktatproduktion (43). Vissa av dessa faktorer som antal mitokondrier och oxidativa enzymer i 

muskelfibern förbättras vid träning med en intensitet under AnT vid låga blodlaktatnivåer, medan 

andra faktorer som förbättring av MCT-uttryck och muskelstyrka bäst utvecklas med träning på högre 

intensitet och blodlaktatnivåer över de vid AnT (40,43). Eftersom vältränade långlöpare har en stor 

träningsmängd bakom sig med majoriteten av träningen utförd på en intensitet klart under AnT så är 

den oxidativa kapaciteten ofta väl utvecklad och andra faktorer behöver då förbättras med 

högintensiv träning för att ytterligare öka kapaciteten vid AnT. Mer forskning behövs för att klargöra 

vid vilka intensiteter eller laktatnivåer i blodet dessa olika faktorer bäst tränas upp.  

Intressant är att den studie som visade störst träningseffekt på vältränade löpare med träning på en 

intensitet vid AnT använde OBLA som metod för att beräkna AnT (16). Som nämnts tidigare har 

vältränade långlöpare ofta en betydligt lägre laktatnivå än 4 mmol/l vid MLSS (4-6,15). I praktiken kan 

därför träning vid OBLA för vältränade löpare innebära träning över AnT. Detta stärks också av att 

deltagarnas blodlaktat under träningspassen i nämnda studie ökade från 4.1 ± 0.3 mmol/l efter 5 

minuters löpning till 5.9 ± 1.0 mmol/l efter 20 minuters löpning på en OBLA-intensitet (16).  

En annan aspekt som måste tas i beaktande är att träning på hög intensitet kräver längre 

återhämtning än träning utförd runt intensiteten vid AnT och kan dessutom inte utföras under lika 

lång tid. Det är viktigt att tränare som rekommenderar träning med syfte att förbättra uthållighet 

eller hastighet vid AnT hos en löpare är väl medveten om dels vilken träningsbakgrund denna löpare 

har och dels vilka faktorer som denne behöver förbättra. 

Metoddiskussion 

FP som deltog i denna studie var alla duktiga löpare. Anledningen till detta val var att vältränade 

löpare är vana att träna mycket och på så sätt minskar risken att skillnader i jämförelsen mellan 

löpband och inomhusbana beror på uttröttning eller adaption från föregående pass (27). Det är också 
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troligt att vältränade löpare är vana att träna denna typ av intervallträning och att de har använt 

pulsklocka i sin träning vilket minskar risken för missförstånd eller oförmåga att följa de 

träningsinstruktioner som gavs. Eftersom möjligheten att testa ett stort antal löpare var begränsad 

ger en homogen grupp en större chans till signifikanta fynd. Det betyder dock att resultatet i studien 

inte går att generalisera till andra än just vältränade långdistanslöpare. 

Laktattröskeltestningen i innevarande studie gjordes genom att FP fick springa fem till sex, fyra 

minuter långa, intervaller med successivt stegrad hastighet. Durationen på intervallerna valdes till 

fyra minuter för att uppnå steady-state i laktatnivå. Durationen på intervallerna och storleken på 

hastighetsökningarna har visats kunna påverka intensiteten vid OBLA (5-6,44). Lång duration på 

intervallerna minskar risken för att arbetsintensiteten vid AnT överskattas på grund av att en steady 

state i blodlaktatnivå inte hinner uppnås hos vältränade uthållighetsidrottare (5-6, 44). Detta är 

framförallt viktigt om OBLA används för att beräkna AnT. I innevarande studie användes en metod 

för att räkna ut IAnT varvid fyra minuters duration på intervallerna ansågs tillräckligt.  

Laktatprovtagningen i denna studie skedde genom stick i ett finger och analys med en bärbar 

laktatmätare. Blodet som analyserade var således kapillärt blod. Flera studier har visat att det är en 

påtaglig skillnad i blodlaktatkoncentration vid ett givet tillfälle om prov både tas från venblod och 

kapillärt blod, där venöst blod taget från armvecket har lägre nivåer av blodlaktat (5,45–46). Kapillärt 

blod taget från örat har också lägre laktatkoncentration än blod från en fingertopp (5). Om ett 

tröskeltest görs där AnT bestäms genom en metod med fixerad laktatnivå, t.ex. 4mmol (OBLA), ger 

testet olika arbetsintensiteter vid AnT beroende på om venöst eller kapillärt blod använts. El-Sayed 

med kollegor visade att vid träning på en intensitet vid OBLA uppmätt med kapillärt blod hölls 

blodlaktatnivåerna i steady-state under hela passet, medan träning på en intensitet vid OBLA 

uppmätt med venöst blod för samma personer ledde till stegrade blodlaktatnivåer under passets 

gång (46). Om en metod för att bestämma IAnT används kommer man runt detta problem då 

stegringen i blodlaktat istället är avgörande för var tröskeln infaller. Det har även visats att olika 

laktatmätare kan ge olika blodlaktatnivåer på samma blodprover (5). Det är viktigt att vara medveten 

om dessa skillnader när träning rekommenderas utifrån tröskeltest och när olika metoder används 

för att mäta blodlaktat. Där det är möjligt bör samma metod och samma utrustning användas vid 

upprepade mätningar.  

Valet att jämföra träning på löpband mot träning på en doserad 200-meters inomhusbana gjordes 

främst av praktiska anledningar då det vid tidpunkten för studiens genomförande inte fanns några 

andra alternativ för löpning på fast underlag. En inomhusbana har både för- och nackdelar. En fördel 

är att reliabiliteten är stor då yttre faktorer som temperatur, vind, nederbörd och skogrepp är 

likvärdiga vid alla testtillfällen för alla FP. Däremot hade denna inomhusbana doserade kurvor, något 

som kan påverka löpteknik och löpekonomi jämfört med löpning på en fullstor utomhusbana. Erro 

och Loria visade i en ny studie från 2013 att sprinters har betydligt långsammare tider vid 200 meters 

löpning på inomhusbana jämfört med en fulltstor utomhusbana (47). Dessa skillnader gör att det inte 

med säkerhet går överföra resultaten i innevarande studie till andra fasta underlag. Mer forskning 

behövs för att undersöka om resultaten i innevarande studie även gäller för träning på andra 

underlag.  

Upplägget på träningspassen valdes till 5 x 1000 meters löpning av flera anledningar. Målet var att 

använda sig av en distans på intervallerna som är vanligt förekommande bland långlöpare. Distansen 
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skulle vara lång nog för att FP skulle uppnå steady-state i HF och laktat. Samtidigt skulle 

träningspasset inte vara för krävande eftersom det bara skiljde två dagar mellan träningspassen. 

Valet av en minuts viloperiod mellan intervallerna gjordes för att tid skulle finnas för skattning av 

ansträngning och laktatprovtagning. En minuts vilotid är också en mycket vanligt förekommande 

viloperiod vid denna typ av intervaller bland tävlingslöpare. Hela testförfarandet med tröskeltest och 

två träningspass skedde under loppet av en vecka för alla FP för att störa deras ordinarie träning 

minimalt. Med två dagar mellan första och andra träningspasset fanns viss risk för att det första 

träningspasset skulle påverka det andra. Därför delades FP in i två grupper som utförde passen i olika 

ordning. Analys av gruppernas resultat visade att det första träningspasset inte påverkade det andra.  

Några skillnader i utförandet av intervallpassen fanns av praktiska skäl. Inbromsning och acceleration 

skiljde mellan bana och band på grund av att FP hoppade av och på löpbandet i farten. Vid dessa låga 

hastigheter bör dock inte detta påverka laktatnivåer eller hastighet nämnvärt. Träningsintensiteten 

styrdes efter löparnas HF vid IAnT. Under intervallerna på löpband justerade testledaren hastigheten 

på bandet för att hålla löparen på en steady state medan FP själva fick justera hastigheten på 

löpningen på bana för att hålla önskad HF. Instruktionen till FP var att inte ha för bråttom att komma 

upp i önskad HF på första intervallen eftersom det finns en tröghet i det aeroba systemets respons på 

arbete. En syreskuld utvecklas i starten på ett intensivt arbete och det kan ta 2-3 minuter innan 

syreupptagningen matchar syrebehovet (12). Resultaten i den genomförda studien visar dock att FP 

som helhet hade en något högre medelHF på bana än på löparband under den första intervallen, 

detta visar sig också i snabbare hastighet och högre laktatvärde. För att undersöka om detta 

påverkade resultaten i studien gjordes t-test där den första intervallen uteslöts. Resultatet av dessa 

test skiljde dock inte från de ursprungliga beräkningarna.  

En av deltagarna, FP F, visade markant högre blodlaktatnivåer vid träningen både på bana och 

löpband jämfört med beräknad laktatnivå vid IAnT. Trots detta hölls en steady-state i blodlaktatnivå 

genom båda träningspassen. Detta tyder på att laktatvärdet vid IAnT underskattades. Detta kan bero 

på flera orsaker. Låga muskelglykogendepåer och skillnader i andra dagsformsrelaterade faktorer är 

några möjliga förklaringar, en infektion i kroppen en annan.  

Försökspersonerna deltog frivilligt och fick när som helst avbryta studien. Inga etiska problem fanns.  

Slutsats 

Vältränade löpare visar ingen signifikant skillnad vad gäller blodlaktatnivå eller hastighet mellan 

intervallträning på ett löpband och en inomhusbana när intensiteten styrs utifrån en uppmätt HF vid 

IAnT. Mer forskning behövs för att undersöka om detta även gäller på andra fasta underlag. Vid 

laktattröskelträning styrd efter HF måste ökad HF tillåtas i en senare del av passet för att inte 

träningsbelastningen ska sjunka. Mer forskning behövs för att fastställa optimala träningsintensiteter 

för att förbättra kapaciteten vid AnT hos vältränade löpare.  
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Flödesschema Testning 

Tillfälle 1            Tillfälle 2                 Tillfälle 3 

    

           

           

           

         Person A-C  

   Person A-C        

                          Person D-F   

           

           

           

           

           

           

          Person D-F 

                          Person A-C 

Person D-F        

         

         

         

           

          

En dag mellan träningstillfällena. Träningspass två bör ske vid en tidpunkt på dagen som är så nära den tidpunkt då första träningspasset utfördes. Ingen högintensiv 

träning får utföras de två närmaste dagarna innan varje träningspass.  

Laktattröskeltest 

6 testpersoner A-F 

5 nivåer á 4 min 

Stegrande hastighet 

Laktatmätning med 

prov från ven och stick i 

finger efter varje nivå. 

Mål att identifiera 

hastighet och 

hjärtfrekvens (HF) vid 

laktattröskeln. 

 

 

Tröskelintervallpass på 
inomhusbana 

5 intervaller á 1000m i tröskelHF 

Ståvila 1 min 

Laktatmätning i fingertopp samt 
skattning av ansträngning innan start 

och efter varje intervall. 

Kontinuerlig registrering av HF och 
stegfrekvens med en pulsklocka. 

 

 

Tröskelintervallpass på 
löpband 

5 intervaller á 1000m i tröskelHF 

Ståvila 1 min 

Laktatmätning i fingertopp samt 
skattning av ansträngning innan start 

och efter varje intervall. 

Kontinuerlig registrering av HF och 
stegfrekvens med en pulsklocka. 

 

 

 

 

Tröskelintervallpass på 
inomhusbana 

5 intervaller á 1000m i tröskelHF 

Ståvila 1 min 

Laktatmätning i fingertopp samt 
skattning av ansträngning innan start 

och efter varje intervall. 

Kontinuerlig registrering av HF och 
stegfrekvens med en pulsklocka. 

 

 

Tröskelintervallpass på 
löpband 

5 intervaller á 1000m i tröskelHF 

Ståvila 1 min 

Laktatmätning i fingertopp samt 
skattning av ansträngning innan start 

och efter varje intervall. 

Kontinuerlig registrering av HF och 
stegfrekvens med en pulsklocka. 

 

 

 

 

FM 

FM EM 

EM 

1 dag 1 dag 

Bilaga 1. Flödesschema över testproceduren 



 
 

 

6 Ingen ansträngning alls 

7   

8 

9 Mycket lätt 

10 

11 Ganska lätt   

12 

13 Något ansträngande 

14 

15 Ansträngande 

16 

17 Mycket ansträngande 

18 

19 Extremt ansträngade 

20 Maximal ansträngande 

    Borg – RPE – Skalan 

    ©Gunnar Borg 1985, 1994 

 

 

Extremt Lätt 

Bilaga 2. Borg-RPE-skalan® 



 
 

 

Hälsoenkät inför deltagande i laktattröskelstudie 

Dessa uppgifter behandlas med sekretess och era personuppgifter förblir anonyma. Informationen 

används endast i forskningssyfte. 

Namn Personnummer 

 

Datum …………........ 

Längd ...……………. 

Vikt    ………………… 

 

Frisk idag?              Ja  Nej   ………………………….....................  

Skada som påverkar löpning?  Ja  Nej   …………………………..................... 

Har du astma/allergi?         Ja  Nej   ………………………….....................  

Full träning enligt träningsplan?    Ja  Nej   ………………………….....................  

Tar du några mediciner?   Ja  Nej   ………………………….....................  

 

Känd maxpuls?     …..……..  slag/minut 

Antal träningstimmar/vecka snitt  ……….… h 

- Varav löpträning  ………… h 

Årsbästa på 10km under 2012  ………… min 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3. Hälsoenkät inför tröskeltest. 



 
 

 

Testprotokoll tröskeltest 
 

Namn ……………………………………………………………. 

 

Datum/tid 

HB 

Temperatur 

Luftfuktighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid Hastighet Puls Laktat Borg 

Uppvärmning     

0-4 min     

4-8 min     

8-12 min     

12-16 min     

16-20 min     

20-24 min     

24-28 min     

Bilaga 4. Testprotokoll tröskeltest 



 
 

Testprotokoll tröskelträning 
 

Namn ……………………………………………………………. 

 

Träning på band 

Datum/tid  

Temperatur  

Luftfuktighet 

Intervall 1000m Puls Laktat Tid Borg 

Uppvärmning     

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

Träning på bana 

Datum/tid  

Temperatur  

Luftfuktighet 

Intervall 1000m Puls Laktat Tid Borg 

Uppvärmning     

1     

2     

3     

4     

5     

 

Bilaga 5. Testprotokoll tröskelträning 


