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Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att undersöka huruvida en stor andel av intensiva grenspecifika 
pass utvecklade den aeroba kapaciteten hos motionärer som tränar inför Vasaloppet. Två 
testmetoder användes; ett maximalt laktattest på rullskidor utomhus och ett maximalt 
cykeltest på en cykelergometer inomhus. En utav fp genomförde ett tidstest på rullskidor på 
en given sträcka istället för laktattestet. Båda testerna genomfördes före och efter en 11-
veckors träningsperiod som bestod av 41 procent medel- och högintensiva pass som 
genomfördes grenspecifikt. Det betyder intervaller på rullskidor eller i skidgång samt 
snabbdistanspass på rullskidor. Övriga 59 procent av träningspassen genomfördes på en 
lågintensiv nivå, vilket är mindre än de 70-80 procent som normalt förespråkas för en 
uthållighetsidrottare. 4 försökspersoner (fp) på motionsnivå deltog (4 män och 1 kvinna). Fp 3 
förbättrade prestationen markant med 20 procent genom en minskning av 
blodlaktatkoncentrationer vid givna hjärtfrekvenser (HR), sålunda en förbättring av dels den 
aeroba laktattröskeln (LT) som den anaeroba laktattröskeln (AT). Fp 4 förbättrade 
prestationen med 15 procent genom att åka den givna sträckan under tidstestet på en snabbare 
tid vid andra tillfället. Fp 2 avverkade en 500m längre sträcka under andra rullskidtestet och 
förbättrade på så sätt sin prestation med 10 procent, fp fick dock en försämring av AT och 
hade högre blodlaktatkoncentrationer vid andra testtillfället. Fp 1 förbättrade LT men 
försämrade AT. Sammanfattningsvis, visar studien att ett 11-veckors träningsprogram 
bestående av mycket grenspecifik träning på högre intensiteter ledde till en klar 
prestationsförbättring hos två av fp, gällande alla parametrar som testades. De övriga två fp 
uppvisade vissa förbättringar men högre laktatkoncentrationer vid några mättillfällen. 
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1.0 Inledning 
Redogörelse av längdskidåkning; dess historia, tävlingsformer, åkteknik samt de fysiska 
krav idrotten ställer på utövaren. Vidare följer en kort beskrivning av Vasaloppet samt 
den aktuella studien. 
 
Längdskidåkning är en utav de mest krävande uthållighetsidrotterna. Det är såväl en 
tekniskt krävande sport som fordrar god koordination samt en fysiskt krävande sport då 
hela kroppen arbetar. God aerob kapacitet, styrka, snabbhet samt uthållighet är en 
förutsättning för att kunna prestera på hög nivå. De flesta manliga elitskidåkare har ett 
maximalt syreupptag på 6liter eller mer, samt ett testvärde på 80-90 ml/kg/min. Kvinnor 
har som regel 10 procent lägre värden (Holmberg, 2005). 
 
Den första tävlingen i längdskidåkning hölls i Tromsö, Norge, år 1843, och ända sedan 
den första vinterolympiaden i Chamonix år 1924 har längdskidåkning varit och är en OS-
gren. Den traditionella åkstilen är den klassiska som består av 5 åkstilar; saxning, 
diagonalåkning, stakning med frånskjut, stakning samt nedförsåkning. Under 80-talet 
introducerades fristilen, eller skating som det också kallas, och även den består av 5 
åkstilar som benämns växel 1-5. Tävlingssträckan på de stora mästerskapen och i 
världscupen är 800m - 30km för kvinnor och 1km – 50km för män. Tävlingshastigheten 
har ökat markant under de senaste årtiondena, och en stor anledning till det är utveckling 
av utrustning samt bättre spårpreparering. Ytterligare en förklaring är att fysiologin hos 
längdskidåkare har utvecklats vilket till stor del har att göra med ökad styrka och 
uthållighet i överkroppen. Faktum är att kroppsmassan hos längdskidåkare har ökat 
påfallande under de senaste årtiondena. Det förklaras med en ökad medvetenhet om den 
betydelse styrketräning av överkroppen har för prestation och som en följd till det att 
längdskidåkare stakar i en mycket större utsträckning idag. När det gäller träningen så 
bedriver elitskidåkare ungefär 70-80 procent av all träning på en lågintensiv nivå, vilket är 
60-75 procent av maximal hjärtfrekvens eller maxpuls (HR max). 10-20 procent av 
träningen är på högre intensitet mellan 85-100 procent av HR max. Av de 10-20 procenten 
är cirka 65 procent på en nivå strax under och omkring den anaeroba laktattröskeln (AT) 
(≈ 6-13 procent) och resterande 35 procenten (≈ 3-7 procent) på ännu högre intensitet; 90-
100 procent av HR max. Styrketräning är, som nämnts innan, med fokus på överkroppen 
och tränas 1-3 ggr/vecka. På senare år har utvecklingen gått mot att utöka träningen på 
högre intensiteter samt styrketräningen (Holmberg, 2005). 
 
Till minne av Gustav Vasa, som år 1521 flydde från Mora till Norge på längdskidor, 
skapades ett av världens mest klassiska långlopp; Vasaloppet år 1922. 119 skidåkare kom 
till start till premiärloppet vilket vanns av Ernst Alm på tiden 7 tim och 32 minuter. 85 år 
senare, år 2007, vanns loppet av Oskar Svärd på tiden 4 tim 43 sek, vilket var en långsam 
vinnartid då rekordet lyder på 3 tim 38 sek. Den 21 december 2007 är det nästan 16 000 
anmälda till det klassiska Vasaloppet på 100km med start i Sälen och målgång i Mora. 
Den absoluta majoriteten av alla deltagare består av motionärer på olika nivåer och en 
mycket stor del av dessa kommer från landets södra del (Vasaloppet, 2007). 
 
Studien innehåller en litteraturstudie om aerob kapacitet, olika typer av aerob träning samt 
metoder som är lämpliga för längdskidåkning. Dessutom behandlas muskelstyrkans 
betydelse för prestation inom längdskidåkning. Vidare beskrivs laktattester, de olika 
laktattrösklarna och vilken innebörd det har för den aeroba prestationsförmågan. Den 
aktuella studien har för avsikt att undersöka hur motionärer på olika nivåer påverkas av ett 
träningsprogram bestående av en relativt stor andel grenspecifika pass av intensiv 
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karaktär. Pre-test, post-testmetoden användes för att se förändringar i prestation. Deltagare 
i studien var 4 individer som tränar inför Vasaloppet 2008. 
 

1.1 Syfte 
Resulterar en stor andel grenspecifik träning på medel- och högintensiv nivå i 
kombination med periodisering till en förbättrad aerob kapacitet hos motionärer? 
Övriga syften med studien är att få svar på följande specifika frågeställningar: 

• Flyttas laktattröskeln framåt, d v s sänks blodlaktatkoncentrationen vid givna 
hjärtfrekvenser? 

• Förbättras återhämtningen? 
• Avverkas en längre distans på en given tid? 
• Förbättras tiden på en given sträcka? 
• Förbättras utnyttjandegraden? 
• Förbättras uppskattad VO2 max? 
• Påverkas vilopulsen? 
• Påverkas försökspersonernas subjektiva uppfattning om fysisk form, allmän hälsa? 
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2.0 Bakgrund ‐ Litteraturgenomgång 
Vad påverkar prestationen i uthållighetsidrotter och vilka träningsmetoder är lämpliga? 
Därtill behandlas laktattester, trösklar och dess betydelse för prestation.  
 

2.1 Aerob kapacitet 
Den aeroba prestationsförmågan avgörs av den aeroba kapaciteten. Vilket är 
syreupptagningsförmågan som är den mängd syre som kroppen tar upp per minut, 
utnyttjandegraden som är förmågan att utföra ett arbete på en viss intensitet under en 
längre tid, närmare bestämt uthålligheten och arbetsekonomin (Frøyd, Madsen, Sæterdal, 
Tønnessen, Wisnes & Aasen, 2006). I uthållighetsidrotter talas det ofta om testvärde som 
ett mått på uthållighet, vilket är ml upptaget syre per minut per kilo kroppsvikt. Testvärdet 
är en bra värdemätare på den fysiologiska effekten av träning på en och samma individ där 
resultatet kan jämföras om man testar innan och efter en träningsperiod. Hjärtats 
pumpkapacitet, det vill säga förmåga att pumpa ut syrerikt blod till de arbetande 
musklerna, påverkar den maximala syreupptagningen (VO2 max) (Michalsik & Bangsbo, 
2004). Faktum är att en hög syreupptagningsförmåga är direkt relaterat till det 
kardiovaskulära systemets förmåga att transportera syre till skelettmuskulaturen 
(Holmberg, 2005). Träning som involverar stora muskelgrupper på en intensitet på minst 
60 procent och uppåt av den maximala syreupptagningen förbättrar VO2 max. Träning 
som uppnår det ska innefatta minst båda benen som till exempel cykling eller löpning. Då 
mindre muskelmassa än så är aktiv vid arbete påverkas inte hjärtat, utan de lokala 
förhållandena i skelettmuskulaturen (Michalsik & Bangsbo, 2004). 
 
Det är därmed inte bara den maximala syreupptagningen som påverkar prestationen utan 
även förmågan att utnyttja en stor andel av den under en given arbetstid. Den 
genomsnittliga utnyttjandegraden av VO2 max är den avgörande faktorn för prestation 
inom uthållighetsidrotter. Vältränade idrottare har en bättre utnyttjandegrad än otränade 
och kan ligga på 95 procent av VO2 max under en tävling som varar i 30 minuter. 
Utnyttjandegraden sjunker när tävlingstiden ökar och vid en tävling som varar runt 120 
minuter kan en elitidrottare ligga på 80 procent av VO2 max. Ofta är det just 
utnyttjandegraden som är avgörande för prestation och inte den maximala 
syreupptagningen. Två idrottare kan ha samma VO2 max men olika utnyttjandegrad och 
då är det den idrottare som klarar av att hålla en högre hastighet längre utan att dra på sig 
mjölksyra (laktat) som vinner. Det kan även vara så att en idrottare har ett oförändrat VO2 
max från ett år till ett annat men har förbättrat utnyttjandegraden och på så vis också ökat 
prestationen. Utnyttjandegraden påverkas av samma faktorer som påverkar VO2 max men 
även av lokala faktorer såsom förmåga att lagra glykogen, förmåga att förbränna fett vid 
fysisk aktivitet samt muskelstyrka. Ju längre tävlingstid desto större betydelse får den 
lokala kapaciteten för utnyttjandegraden (Frøyd et al., 2006).  
 
Uthålligheten avgörs framför allt av antal kapillärer, mitokondrier och enzymaktivitet i 
den lokala skelettmuskulaturen. Vid en ökning och förbättrad funktion av dessa ökar 
fettförbränningen under fysisk aktivitet och glykogendepåerna sparas, vilket förbättrar 
uthålligheten. Förmågan att lagra glykogen förbättras också med aerob träning. De 
nämnda effekterna är avgörande för hur länge en idrottare kan ligga på en submaximal 
nivå vid långlopp. Vid ett kortare träningsuppehåll på några veckor sjunker VO2 max 
marginellt medan prestationsförmågan, det vill säga tid till utmattning vid given 
submaximal belastning, sjunker desto mer (Michalsik & Bangsbo, 2004). 
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Prestationsförmågan påverkas också av teknik som i sin tur avgör arbetsekonomin. En god 
arbetsekonomi betyder en lägre energiförbrukning. En förbättrad arbetsekonomi hos en 
individ kan också innebära en högre hastighet med samma energiförbrukning (Frøyd et 
al., 2004). 
 

2. 2 Aerob träning 
Michalsik & Bangsbo (2004) delar upp den aeroba träningen i aerob effekt och aerob 
kapacitet. För att träna upp den aeroba effekten, det vill säga effekten på andning, hjärta 
och blodkärl, kan olika uthållighetsidrotter utövas. En cyklist som kombinerar sin träning 
med löpning kan utnyttja syreupptagningsförmågan som löpningen medför till cyklingen. 
Den effekten kan alltså överföras från en idrott till en annan. Lågintensiv träning har i 
första hand effekt på den centrala kapaciteten och den maximala syreupptagningen.  
 

2.2.1 Grenspecifik träning 
När det gäller den aeroba kapaciteten, det vill säga uthålligheten, är det däremot viktigt att 
träna grenspecifikt. Det sker en adaptation i den lokala muskulaturen som inte kan 
utnyttjas optimalt i en annan idrott. Arbetsekonomin och VO2 max är därmed viktig för 
genomsnittshastigheten under ett långlopp. Uthålligheten, det vill säga hur länge 
idrottaren klarar av att hålla hastigheten till utmattning, avgörs av de arbetande 
muskelgrupperna. Grenspecifik träning kring AT är viktig och leder till en lokal 
adaptation i musklerna som förbättrar prestationen kring AT (Michalsik & Bangsbo, 
2004). 
  

2.2.2 Låg, medel‐ och högintensiv träning 
Aerob träning kan delas upp i lågintensiv, medelintensiv och högintensiv träning. Syftet 
med träningen är att förbättra blodomloppets förmåga att transportera syre, förbättra 
musklernas förmåga att utnyttja syret samt att öka fettförbränningen och att förbättra 
återhämtningen. 
 
Enligt Michalsik & Bangsbo (2004) har den lågintensiva träningen som primärt syfte att 
förbättra återhämtningen. Frøyd et al. (2006) hävdar att det primära syftet är att förbättra 
den aeroba kapaciteten och arbetsekonomin. En högre utnyttjandegrad är orsaken till den 
förbättringen som i sin tur beror på att de lokala förhållandena i muskelfibrerna förbättras. 
När det gäller den medelintensiva träningen resulterar den enligt Frøyd et al. (2006) i en 
ökad utnyttjandegrad på grund av en förbättrad fettförbränning som är en lokal kapacitet. 
Michalsik & Bangsbo (2004) hävdar att den medelintensiva träningen förbättrar 
musklernas förmåga att arbeta under en längre tid, d v s uthålligheten. Det betyder att 
individen kan arbeta längre vid AT. Träningspass på den här intensiteten bör genomföras 
grenspecifikt då de ska utveckla den lokala uthålligheten i muskulaturen. En 
längdskidåkare kan genomföra stakningspass på rullskidor eller skidor för att utveckla 
uthålligheten i den övre extremitetens muskler (Frøyd et al., 2006). Den högintensiva 
träningen förbättrar kroppens förmåga att arbeta under hög intensitet under en längre tid 
som är den maximala aeroba kapaciteten, VO2 max. Träningen leder till att AT flyttas 
framåt och att individen kan hålla en högre fart vid AT och därmed att den aerobiska 
kapaciteten förbättras (Michalsik & Bangsbo, 2004).  
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Frøyd et al. (2006), påstår därmed att den lågintensiva träningen förbättrar den aeroba 
kapaciteten och utnyttjandegraden genom att de lokala förhållandena i muskulaturen 
förbättras, medan Michalsik & Bangsbo (2004) menar att den lågintensiva träningen 
framför allt förbättrar den aeroba kapaciteten genom en ökad central kapacitet, men även 
tack vare förbättrad enzymaktivitet ökad kapillarisering och mitokondrieaktivitet. 
Däremot är de helt överens om att den medel- och högintensiva träningen bör genomföras 
grenspecifikt och att den medelintensiva träningen framför allt påverkar den lokala 
kapaciteten och att den högintensiva träningen förbättrar den maximala 
syreupptagningsförmågan som är en central kapacitet. Generellt sett har den maximala 
syreupptagningen större betydelse ju kortare och intensivare en tävling är, medan 
uthålligheten som alltså är en lokal kapacitet är mer avgörande för prestation i långa 
tävlingar. Därmed bör träningen hos en individ som ska åka Vasaloppet bestå av en stor 
andel pass med högre intensitet men de lågintensiva passen är också av stor vikt då de 
förbättrar återhämtningen, VO2 max samt vänjer kroppen vid en längre tids arbete. 
 
Tidigare lades fokus på långa lugna pass för att förbättra uthålligheten (Michalsik & 
Bangsbo, 2004). Frøyd et al. (2006) hävdar att idrottare som har en tävlingstid på över 30 
minuter bör genomföra minst 70-80 procent av den årliga träningsmängden på en 
lågintensiv nivå. Seiler & Øvrevik Kjerland (2006) undersökte hur fördelningen av 
träningsintensiteten såg ut hos 11 manliga juniorer som tillhörde Norska längdskideliten 
under 32 dagar i slutet av oktober och första delen av november. De kom fram till att 75 
procent av träningstillfällena var av lågintensiv karaktär där laktatnivån var under 2 
mmol/L. Endast 5 procent av träningstillfällen var på en medelintensivnivå med 
laktathalter mellan 2-4 mmol/L. Den högintensiva träningen på nivåer över 4 mmol/L 
utgjorde 20 procent. Studien hävdar därmed att den bekräftar ett allmänt faktum att 
uthållighetsidrottare tränar förvånansvärt lite på intensiteter runt AT.  
 
Mycket av senare forskning har visat att en ökad träningsintensitet har stor effekt på 
uthållighetsförmågan, speciellt när det gäller elitidrottare. Hos elitidrottare som redan har 
en hög träningsdos förbättrar inte ytterligare en ökad träningsmängd på submaximal nivå 
prestationen utan det kräver mer intensiv träning. Det tycks vara musklernas 
bufferkapacitet, enligt Laursen & Jenkins (2002), som är förklaringen till 
uthållighetsförbättring av intensiv träning hos vältränade. Flera studier har utforskat 
huruvida aerobisk träning på 65-75 procent av VO2 max ökade den fysiska kapaciteten 
hos stillasittande individer. De uppmätta ökningarna berodde främst på en ökad transport 
och utnyttjande av syre till de arbetande musklerna och förbättrad fettmetabolism, därmed 
både en central och lokal adaptation. När en motionär bedrivit submaximal träning under 
en längre period och uppnått ovanstående fysiologiska framsteg krävs även för den som 
ligger på en lägre träningsdos än elitidrottare att en förändring i träningsprogrammet sker. 
Det vill säga att det inte är tillräckligt att öka antalet timmar på submaximal nivå utan det 
krävs fler pass på högre intensitet för att öka den fysiska kapaciteten. Hickson, Bomze & 
Holloszy (1977) visade redan på slutet av 70-talet att ett träningsprogram bestående av 
endast högintensiva pass under 10 veckors tid förbättrade VO2 max markant (44 procent) 
bland stillasittande personer och motionärer. Intervallbaserad högintensiv träning tycks 
förbättra energisystemen när det gäller både oxidationen såsom glykolysen, vilket 
besparar högenergifosfaten, vilket i sin tur förbättrar energitillståndet i de arbetande 
musklerna. Det faktum tillsammans med ökad kapillarisering och enzymaktivitet är det 
främsta orsakerna till förbättrad fysisk kapacitet genom högintensiv träning bland 
motionärer (Laursen & Jenkins, 2002). 
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Nilsson, Holmberg, Tveit & Hallén (2004) undersökte effekten av 20 sekunders (120 sek 
vila) stakintervaller samt 180 sekunders (90 sek vila) stakintervaller på vältränade 
längdskidåkare. Intervallerna genomfördes 3 gånger/veckan i 6 veckor och jämfördes med 
en kontrollgrupp som inte tränade stakintervaller. Båda intervallgrupperna förbättrade sig 
signifikant jämfört med kontrollgruppen, vilket indikerar att intervallträning i stakning kan 
vara ett effektivt sätt för såväl elit som motionär som vill förbättra stakförmågan inför 
tävling 
 
Att en större mängd medel- och högintensiv träning förbättrar prestationen i tävlingar som 
varar upp till 3-4 timmar tycks alltså nyare undersökningar visa på, men att det även 
skulle ha en positiv effekt på extrema långlopp såsom Vasaloppet är ännu ovisst. Att alla 
typer av träningspass krävs för en uthållighetsidrott såsom längdskidåkning är klart men 
det är fördelningen av dessa pass som är intressant. Träningspass med en högre intensitet 
kan vara fördelaktigt för en motionär då det enligt ny forskning kan ha en större positiv 
effekt på uthålligheten än lågintensiv träning. En annan fördel för motionären är att det 
inte krävs en stor mängd träningstimmar för att bli bättre samt att det är mer motiverande 
att träna korta och snabba pass istället för långa och lugna (Michalsik & Bangsbo, 2004). 
 

2.2.3 Periodisering 
Periodisering är en indelning av en längre träningsperiod i korta perioder, vilket kan vara 
en årsperiodisering med följande perioder: anpassningsperiod, grundträningsperiod, 
tävlingsförberedande period, tävlingsperiod, och aktiv avkopplingsperiod (Frøyd et al., 
2004). En årsperiodisering som ovan kan benämnas för en makrocykel (Mcardle, Katch & 
Katch, 2006). Inom dessa perioder är det även vanligt med periodisering. Ett periodiserat 
träningsupplägg där både volym och intensitet höjs successivt är etablerat inom 
längdskidåkning och syftar till en successiv progression som ska överbelasta kroppen. Det 
följs av en återhämtningsperiod med liten mängd och låg intensitet i träningen som syftar 
till att bygga upp kroppen och på så sätt öka prestationen (Frøyd et al., 2004). Ett annat 
viktigt syfte är att idrottaren inte ska bli övertränad. Huvudmålet för 
grundträningsperioden, som är en mesocykel (Mcardle et al., 2006) är att förbättra den 
aeroba kapaciteten och arbetsekonomin. Därför bör en stor del av den träningen 
genomföras grenspecifikt, speciellt under den senare delen av perioden, innan idrottaren 
går över till den tävlingsförberedande perioden. En metod som ofta används är att öka 
träningsmängden och intensiteten successivt i 3 till 4 veckor för att sedan ha en 
återhämtningsvecka med liten mängd och låg intensitet (Frøyd et al., 2004). 
 

2.2.4 Muskelstyrka 
Styrka i den övre extremiteten hos längdskidåkare har stor betydelse för prestationen, 
speciellt i den klassiska stilen där stakning numera utgör en stor del av åkningen. Därmed 
läggs större fokus på att träna överkroppen. Terzis, Stattin & Holmberg (2006), 
genomförde en studie på svenska tävlingsskidåkare där de bland annat undersökte 
huruvida intensiva övningar med överkroppen ledde till en morfologisk och metabolisk 
adaptation av triceps brachiimuskeln och om det i sin tur förbättrade prestationen. 
Träningen förändrades på så sätt att dosen av rullskidpass ökades markant och endast i 
form av stakning i ett intensivt tempo på 75-90 procent av HR max, under 20 veckor. 
Innan och efter träningsperioden genomfördes ett 10km lopp och resultaten visar att 
prestationen förbättrades genom att sträckan avverkades 4 minuter snabbare vid andra 
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testomgången. Övriga anmärkningsvärda resultat var att kapillärer per muskelfiber ökade 
med 15 procent och tvärsnittsytan i typ I muskelfiber ökade med 11,3 procent och typ IIA 
med 24 procent. Det tyder på att uthållighetsträning kan öka tvärsnittsytan i specifika 
muskelfibrer. De personer som förbättrade prestationen mest var också de som hade den 
största muskel adaptationen. De individer som uppvisade störst adaptation och 
prestationsförbättring var de som hade högst VO2 max vid studiens början. 
 
Hoff, Gran & Helgerud (2002), genomförde en studie där de delade in elitlängdskidåkare i 
två grupper; en grupp (HRT-high resistance training) som körde 45 min maxstyrka/vecka i 
åtta veckor och en kontrollgrupp (CON) som körde ”traditionell” styrka för 
längdskidåkare på mindre än 85 procent av 1RM under lika lång tid. Studien visade på ett 
flertal positiva effekter av HRT-träning på styrkan såsom att 1RM ökade, att det ledde till 
en snabbare och högre kraftutveckling. Dessa resultat anses vara orsaken till att tiden till 
utmattning ökade med 56 procent hos HRT-gruppen jämfört med 25 procent i CON-
gruppen efter träningsperioden. De slutsatser ovanstående författare drog utifrån resultaten 
var att maxstyrketräning förbättrar arbetsekonomin och därigenom den aerobiska 
prestationen vid längdskidåkning genom att den submaximala belastningen vid aerobiskt 
arbete således blir lägre. 
 

2.3 Laktat 
Blodlaktattester används för att utvärdera träningseffekt, för att bestämma 
träningsintensiteter och för att få en indikation på prestationsförmåga. Tidigare testades 
nästan uteslutande den maximala syreupptagningsförmågan som en utvärdering av en 
träningsperiod men numera testas även blodlaktatkoncentrationen i samband med fysisk 
ansträngning. Det sker nämligen en snabbare adaptation på laktatkoncentrationen än VO2 
max och det är framför allt fallet bland elitidrottare som kan uppleva en mycket liten eller 
ingen skillnad i VO2 max men ändå stora prestationsförbättringar (Australian Sport 
Commission, 2000). 
 
Två laktattrösklar är intressanta att fastställa genom ett test; nämligen den aeroba 
laktatrösklen (LT) som är den första arbetsbelastningen som resulterar i 
laktatkoncentration över vilonivå, d v s cirka 2 mmol/L. Den andra tröskeln är den 
anaeroba laktattröskeln (AT) eller OBLA (onset of blood lactate accumulation), vilket 
motsvarar den arbetsbelastning som resulterar i en kraftig ökning av 
blodlaktatkoncentration. Det är därmed den högsta nivån då det är en balans mellan 
laktatproduktion och borttransport av laktat. Överstiger individen den nivån produceras 
mer laktat än vad som transporteras bort och då är det en tidsfråga innan tröttheten ökar 
och hastigheten sjunker. Studier har visat att 5-7 minuter är minimum för att uppnå en 
laktat steady state under ett laktattest (Australian Sport Commission, 2000). 
 
Under högintensiv aktivitet ökar därmed laktathalten på grund av att produktionen av 
laktat är högre än borttransporten. AT är ett mått på den aerobiska kapaciteten och det 
värde som anges som AT är i genomsnitt 4 mmol/L, även om det finns vissa individuella 
skillnader. Det är vid den här punkten som bränsletillförseln skiftar från att i huvudsak 
varit fett till att i huvudsak vara kolhydrater. AT är den högsta arbetsintensiteten då den 
oxidativa fosforyleringen är adekvat för energibehovet (Billat, Sirvent, Py, Koralsztein & 
Mercier, 2003).  
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Hos en otränad men frisk person uppnås AT vid ungefär 55 procent av VO2 max. Den 
huvudsakliga orsaken till att laktatnivån hastigt stiger vid mer ansträngande aktivitet är 
brist på syre. Det resulterar i att den anaerobiska glykolysen inte klarar av att tillgodose 
energibehovet och NADH oxideras genom att pyruvat reduceras till laktat. Vid fortsatt 
ökat högintensivt arbete ökar laktatnivån i blodet och mängden av ATP som återbildas är 
lägre än mängden som förbrukas. Det leder i sin tur till ökad utmattning och försämrad 
prestation. Den ökade surhetsgraden bidrar också till utmattning då olika enzymer som är 
involverade i energitransporten inaktiveras och försämrar musklernas 
kontraktionsförmåga (McArdle et al., 2006). 
 
Uthållighetsträning leder till sänkta laktatnivåer i blodet och det tar längre tid innan AT 
nås under ett pass där intensiteten successivt ökas. Hos en vältränad person fungerar 
systemet som transporterar bort laktatet bättre än hos en otränad person. Det vill säga att 
det tar längre tid innan laktatet som produceras överstiger den mängd laktat som 
transporteras bort. Hos elitidrottare inom uthållighetsidrotter kan det inträffa så sent som 
vid 85-90 procent av VO2 max. När det sker har individen nått AT, och då sker en skarp 
stigning av laktatnivån. Orsakerna till att det tar längre tid för en vältränad att nå tröskeln 
är att mindre laktat produceras under träningen, att en högre mängd laktat transporteras 
bort under träningen eller en kombination av de båda som leder till att laktatnivån hålls på 
en stabil nivå längre. Andra fysiologiska förklaringar är att uthållighetsträning leder till en 
ökning av antal och storlek av mitokondrier VO2 max och ett tätare kapillärnät. Det 
förbättrar cellens förmåga att producera ATP (McArdle et al., 2006).  
 
Kapillarisering och laktattransportörer (MCT-protein) är de två viktigaste faktorerna för 
borttransport av laktat från arbetande muskler (Billat et al., 2003). Laktat som produceras i 
muskeln transporteras bort genom två proteiner som kallas MCT1 och MCT4. 
Koncentrationen av MCT1 ökar genom intensiv träning, vilket även är fallet för MCT4 
men i mindre omfattning. En hög koncentration av dess protein i muskeln effektiviserar 
borttransporten av laktat (Bonen, 2000).  
 
Balansen mellan produktion och bortförande av laktat kan kallas för laktatomsättning. Vid 
fysisk aktivitet på en högre intensitet (50-80 procent av vo2max) ökar koncentrationen av 
laktat i blodet konstant. Om laktatnivån vid en viss arbetsbelastning som ligger under 
idrottarens AT hålls konstant så är det en balans i omsättningen. Efter cirka 10-15 
minuters arbete på en lägre intensitet når idrottaren ett laktat steady state där laktathalten 
alltså stabiliseras. Glykolysen tilltar i takt med att intensiteten ökar och det beror bland 
annat på att det sker en större rekrytering av snabba muskelfibrer som innehåller mindre 
mitokondrier och oxidativa enzymer från citronsyracykeln. Det leder i sin tur till en 
reduktion av glukoneogenesen i levern där glukos nybildas av laktat. Därmed försämras 
Cori-cykelns förmåga att förse musklerna med glukos (Billat et al., 2003). 
 
En studie av Evertsen, Medbø och Bonen (2001), undersökte om intensiv träning ökade 
eller bibehöll nivåer av MCT protein samt AT hos elitlängdskidåkare. Dessutom utredde 
de om det fanns ett samband mellan prestation och koncentration av MCT protein. 
Jämförelser gjordes mellan en grupp som tränade lågintensivt, där 86 procent av all 
träning gjordes i zonen 60-70 procent av VO2 max (≈ 70-80 av HR max) och en grupp 
som tränade högintensivt, där 83 procent av all träning genomfördes i zonen 80-90 
procent av VO2 max (≈ 85-100 procent av HR max). Resultaten visade ingen skillnad på 
VO2 max hos de båda grupperna efter två månaders träning enligt ovanstående modell, 
men prestationen mätt som avverkad distans under 20 minuters löpning hade förbättrats 
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mer i gruppen som tränade intensivt jämfört med den grupp som tränade lågintensivt 
(+3,8% vs +1,9%). Även löphastigheten vid AT hade förbättrats i den högintensiva 
gruppen men var oförändrad i den lågintensiva gruppen. När det gäller MCT1 
koncentrationen var den oförändrad i den högintensiva gruppen medan den sjönk med 12 
procent i den lågintensiva. Inget av träningsprogrammen påverkade dock MCT4 
koncentrationen. 
 
Den aeroba kapaciteten, alltså prestationsförmågan, är därmed den faktor som mest 
påverkar blodlaktatkoncentrationen under ett laktattest. Andra faktorer som kan påverka 
laktathalten och sålunda resultatet är miljöfaktorer såsom temperatur då höga temperaturer 
höjer laktatkoncentrationen och vice versa. Uttömda glykogendepåer orsakad av diet eller 
träning sänker laktatproduktionen och därför kan den aerobiska kapaciteten överskattas 
om förutbestämda blodlaktattrösklar används. På grund av ovanstående bidragande 
orsaker är det viktigt med standardiserad och rekommenderad kost samt fysisk aktivitet 
innan test. Andra faktorer som kan påverka är motivation, koffeinintag och anemi. 
Testmetod är också något som kan påverka resultatet, och främst när det gäller om testet 
ska genomföras i ett laboratorium med ergometer eller ute på ”fältet” (Australian Sport 
Commission, 2000). 
 
Det råder en stark korrelation mellan blod och muskellaktatkoncentration under aktivitet, 
men det finns en viss fördröjning innan laktat som producerats i muskeln visar sig i 
blodet. Vid högre intensiteter ökar den fördröjningen, så att en hög laktatkoncentration i 
muskeln kan fördröjas signifikant innan den visar sig i blodet. Därför är det viktigt att 
intervallerna mellan laktatmätningarna under ett laktattest är tillräckligt långa, d v s minst 
5 minuter (Australian Sport Commission, 2000). 
 
Hur kan de individuella laktattrösklarna användas i träningen? Ja, på så vis att idrottaren 
får de pulszoner som ska hållas under de olika typerna av pass för att få ut den bästa 
effekten som just det passet ska resultera i. Träning som ska bedrivas under LT (2 
mmol/L) är mycket lågintensiv träning eller återhämtningspass. Träning mellan LT och 
AT kan indelas i två typer, på 1-3 mmol/L genomförs den lågintensiva träningen, d v s 
lugna distanspass där den skattade ansträngningen ska vara på en komfortabel nivå, och 
mellan 3-4 mmol/L genomförs den medelintensiva träningen som ska vara ansträngande 
eller obehaglig. Träning runt AT utvecklar den lokala kapaciteten. Träning över AT, runt 
90 procent av HR max, kan klassificeras som VO2 max träning och genomförs oftast i 
intervallform (Australian Sport Commission, 2000). 
 
Den vanligaste metoden för att analysera två laktattester genomförda innan och efter en 
träningsperiod är att ställa upp resultaten från de två testtillfällen i grafer. Graferna kan 
tolkas på följande sätt: 

1. En förflyttning av kurvan neråt eller till höger indikerar en ökning av den aeroba 
kapaciteten. Idrottaren kan utöva aktiviteten på en högre intensitet vid givna 
laktathalter eller producerar mindre laktat vid samma intensitet.  

2. En förflyttning av kurvan uppåt eller till vänster tyder på en försämring av den 
aeroba kapaciteten då intensiteten är lägre vid givna laktathalter eller för att 
laktathalten är högre vid samma intensitet. 

Förändringar av laktattrösklarna är också bra indikatorer på fysisk status. Om intensiteten 
vid LT har ökat tyder det på en förbättring av grundkonditionen. Det tros bero på en 
försenad blodlakatatproduktion på grund av en förbättrad fettoxidation. En högre intensitet 
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vid AT tyder på en förbättrad aerob uthållighet, vilket kan bero på en ökad borttransport 
av laktat (Australian Sport Commission, 2000). 
 
Det är av stor vikt att laktattestet genomförs grenspecifikt, då muskelrekryteringsmönstret 
är specifikt för varje idrott. Det påverkar de fysiologiska kraven som idrotten har och 
därför bör bestämning av pulsbaserade träningszoner göras idrottsspecifikt. 
Längdskidåkning involverar överkroppen till stor del och därför är det inte lämpligt att 
göra tester på cykel eller löpning som inte innefattar övre delen av kroppen till samma 
utsträckning (Larson, 2006; Mahood, Kenefick, Kertzer & Quinn, 2001; Vergès, Flore & 
Fauvre-Juvin, 2003). Larson (2006), undersökte huruvida val av idrott påverkade 
blodlaktattrösklar. Laktattester genomfördes på elitlängdskidåkare i löpning, stakning på 
rullskidor och skating på rullskidor för att se om AT inträffade vid samma pulsfrekvens. 
Stakning gav en signifikant skillnad i puls vid AT jämfört med löpning och skating, då 
stakning resulterade i en lägre puls. Trots en lägre puls vid varje mätning var 
blodlaktatkoncentrationen signifikant högre i stakning jämfört med löpning och skating 
(Larson, 2006). Även Vergès et al. (2003), kom fram till samma slutsats de jämförde 
löpning på ergometer med stakning på fältet. Den ökade laktathalten kan ha flera 
förklaringar; en ökad laktatproduktion på grund av användande av mindre muskelmassa, 
en ökad rekrytering av snabba muskelfibrer samt högre nivåer av katekolamin vid 
överkroppsarbete.  
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3.0 Metod 
Beskrivning av försökspersoner, träningsprogram samt tester. 
 

3.1 Försöksgrupp 
Totalt 4 friska individer (1 kvinna och 3 män) i åldrarna 33-35 år deltog frivilligt i studien. 
Innan studiens början genomfördes en intervju med samtliga fp där en anamnes ställdes 
som visade att deltagarna var allmänt friska och inte drabbade av någon skada som 
besvärade vid studiens början. Alla försökspersonerna (fp) ska delta i Vasaloppet 2008. 
Individerna hade varierande träningsbakgrund på 2-6 träningspass i veckan. Baserat på 
träningsbakgrund utkristalliserades 3 nivåer inom gruppen; motionär (2 personer), god 
motionär (1 person) och elitmotionär (1 person). Fp 2 var kvinna och övriga fp var män. 
Alla fp hade flera års mer eller mindre regelbunden träning bakom sig samt 1-4 Vasalopp 
och ett flertal andra långlopp inom uthållighetsidrotter. Fp har fått ta del av en 
informationsblankett med fullständig information om studien samt fått skriva på ett 
dokumenterat informerat samtycke. Gruppen bestod till en början av 5 fp, men då en fp 
avvikit för mycket från träningsplanen genomfördes inte de avslutande testerna. En 
förutsättning för att vara med i studien var att fp följde träningsprogrammet, med endast 
enstaka avvikelser. Därmed ingår 4 personer i resultatet. 
 
Studien inleddes med 2 olika tester som följdes av ett 11 veckors individuellt 
träningsupplägg. De 11 veckorna avslutades med samma tester som projektet inleddes 
med. 
 

3.2 Träningsprogram 
Fp fick ett 11 veckors individuellt anpassat träningsprogram (bilaga 1, 2 & 3) baserat på 
en intervju och på det individuella målet med det kommande Vasaloppet. Dock var minsta 
träningsmängd 3 pass/veckan som ansågs vara minimum med tanke på att alla fp ska 
genomföra Vasaloppet som är en enorm fysisk ansträngning som kräver en god 
träningsbakgrund. En anledning till att välja ut fp som ska åka Vasaloppet var för att 
säkerställa att de hade en inre motivation att verkligen fullfölja alla planerade 
träningspass. Motionärerna som innan studiens början hade tränat 2-3 pass i veckan fick 
nu ett träningsprogram på 3-4 pass i veckan för att det bättre möjliggjorde en 
periodisering. Fp ”god motionär” hade innan studien tränat 3-4 pass i veckan, och fick ett 
program bestående av 3-5 pass/vecka. Elitmotionären som i genomsnitt hade tränat 5-6 
pass/vecka men upp till 10 vissa veckor, fick ett program på 3-7 pass/vecka. 
Programmet använde periodiseringsprincipen där både träningsmängd och intensitet 
successivt ökade under 3 veckor som efterföljdes av en återhämtningsvecka med låg 
mängd och intensitet. Träningsprogrammet utgjorde den senare delen av ett 
grundträningsprogram för en längdskidåkare med Vasaloppet som mål. 
 
Försöksperson Lågintensivt Medel+högintensivt Antal 

pass 
Antal 

timmar 
Motionär 62 % 38 % 38 37 

God Motionär 54 % 46 % 43 49 
Elitmotionär 57 % 43 % 53 69 
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Första laktattestet låg som grund för fastställandet av individuella pulszoner vid de olika 
träningspassen på lågintensiv, medelintensiv- och högintensiv nivå. Alla fp tränade med 
pulsklocka (Polar Sport Tester, Polar Electro OY, Kempele, Finland) för att säkerställa så 
att de låg inom ramarna för de anvisade pulszonerna vid de olika träningspassen för att 
uppnå ämnad träningseffekt.  
 
Alla medel- och högintensiva pass genomfördes grenspecifikt, d v s på rullskidor eller 
som skidgång i backe, samt även en del lågintensiva pass. I genomsnitt för hela gruppen 
utgjorde den totala mängden grenspecifika pass för 55 procent. En del lågintensiva pass 
inom valfri idrott lades in i träningsprogrammet för att avlasta den övre extremiteten. 
Innan studiens början var träning av den övre extremiteten hos alla fp högst begränsad, 
därför ansågs finnas ett behov av träningsupplägg med viss variation. Ett gemensamt pass 
som oftast var av högintensiv karaktär genomfördes en gång i veckan för att öka 
motivationen bland fp. Dessutom utdelades ett styrketräningsprogram för hela kroppen 
(bilaga 4) med 2 pass/vecka à cirka 30 minuter som rekommenderades. Eftersom ingen av 
fp hade tränat styrketräningen innan genomfördes uthållighetsstyrka, d v s många 
repetitioner med kroppsvikten eller låga vikter. Deltagarna fick också information om 
lämplig kosthållning för uthållighetsidrottare. Halvvägs in i studien träffades samtliga fp 
samt testledare för demonstration av ett nytt styrketräningsprogram, samtidigt 
informerades fp om styrketräningens betydelse för prestation inom längdskidåkning i ett 
motiverande syfte. 
 

3.3 Träningsdagbok 
Fp fick kontinuerligt fylla i en träningsdagbok som de blivit tilldelade. Där ombads de 
skriva ner sin vilopuls, det genomförda träningspasset, medel- och maxpuls samt 
upplevelse av passet. Dessutom var alla fp registrerade på ett träningsforum på internet 
(www.funbeat.se), där de hade en egen sida med träningsdagbok där även fp ombads 
registrera alla träningspass. Samtliga fp i studien samt testledare hade därmed möjlighet 
att följa upp allas träning. 
 

3.4 Tester 

För att utvärdera hur försökspersonerna svarar på grenspecifik träning. 

3.4.1 Maximalt laktattest på rullskidor   
Samtliga fp vilade dagen innan testet och genomförde ingen träning eller lätt träning 2 
dagar innan vilodagen. Alla fp åt följande frukost på testdagen 2 timmar innan testet: 1 
portion havregrynsgröt med mjölk, två grova smörgåsar med valfritt pålägg, kaffe eller te 
var valfritt. Utrustningen bestod av fp egna rullskidor och stavar. 
 
Utförande (Bilaga 4) 
Fp åkte 5 x 5 minuters intervaller på 5 nivåer:  
1. Lätt, 5 min 
2. Ganska lätt, 5 min 
3. Ansträngande, 5 min 
4. Mycket ansträngande, 5 min 
5. Mycket, mycket ansträngande, 5 min 
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Förutom ovanstående angivelse fick fp även en ungefärlig pulsangivelse för varje 
intervall. Vid första testtillfället fick de deltagare som inte kände till sin maxpuls en 
generell pulsangivelse. Vid andra testtillfället fick samtliga deltagare en individuell 
pulsangivelse baserat på testresultat från första testomgången. Åkstilen var stakning eller 
stakning med frånskjut. Testet genomfördes på en landsväg i lätt kuperad terräng. De sista 
2 intervallerna kördes däremot i en lång backe med kraftig stigning. Testledaren följde 
hela testet med bil och stannade efter 5 minuter för att genomföra mätningen. Fp stannade 
därmed i 1 minut i en ”viloperiod” för mätning och registrering mellan alla 5 minuters 
intervaller innan fp startade nästa intervall. 
  
Hjärtfrekvens 
Puls innan testets start noterades. Därefter vid varje ”viloperiod” så fort fp stannat till vid 
bilen, registrerades hjärtfrekvensen (HR) genom pulsklocka (S610i, Polar Sport Tester, 
Polar Electro OY, Kempele, Finland). Träningsfilen från testet laddades ner i datorn via 
Polar IrDA-adapter USB 2.0 och till programvaran Polar Precision Performance SW och 
analyserades. HR registrerades var 5:e sekund.
 
Ratings of perceived exertion (RPE) enligt Borgskalan (bilaga 5) 
Direkt efter att hjärtfrekvensen noterats vid varje ”viloperiod” fick fp svara på hur det 
kändes allmänt, d v s både i kroppen och andning, genom att Borgskalan visades upp. Fp 
ombads att nämna lämplig siffra kopplad till upplevd ansträngning. 
 
Laktatkoncentration 
Därefter genomfördes en blodlaktatmätning. Ett hål stacks på fingerspetsen så att blod 
kom ut (Safety Lancet, Hemocue AB, Ängelholm, Sverige). Första droppen blod torkades 
bort med bomullstuss indränkt i klorhexidin, sedan med vatten, och sist torkades fingret 
torrt. Därefter mjölkades fingret mycket lätt på blod och blodet sögs upp i en laktatsticka 
utan att nudda fingret. Stickan fördes därefter in i laktatmätare för mätning (Lactate Scout, 
EFK Diagnostic SensLab, Leipzig, Tyskland).   
 
Avverkad distans 
Den totala distansen som fp avverkade under testet mättes med trippmätare i Volvo V50, 
årsmodell 2005. 
 

3.4.2 Tidstest på rullskidor 
Fp 4 var känslig för stick i fingret och fick därmed istället genomföra ett maxtidstest på 
rullskidor under en sträcka på 3,3km. Åkstilen var stakningen eller stakning med 
frånskjut. Den totala tiden noterades samt medel- och maxpuls.  
 

3.4.3 Maximalt cykeltest 
Genomfördes en vecka efter laktattestet på rullskidor. Samtliga fp vilade dagen innan 
testet och genomförde ingen träning eller lätt träning två dagar innan vilodagen. Alla fp åt 
följande frukost på testdagen två timmar innan testet: 1 portion havregrynsgröt med mjölk, 
två grova smörgåsar med valfritt pålägg, kaffe eller te var valfritt. Utrustningen var 
testcykel Tunturi Ergometer E60. Cykeltestet genomfördes för att få med testvärden som 
är oberoende av väder och vind såsom rullskidtestet var.  
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Utförande 
Fp som tillhörde kategorin motionärer började cykla på 80 Watt, och därefter höjdes 
belastningen med 20 Watt var 3:e minut. Fp, god motionär och elitmotionär började på 
100 Watt därefter höjdes belastningen med 30 Watt var 3:e minut. Samtliga fp ombads 
hålla rpm mellan 70-80. Fp fick informationen att det var ett maxtest och att de skulle 
cykla till total utmattning. Testledare följde pulskurvan kontinuerligt via datorn och 
programvaran T-Ware Software 2.0 som var kopplad till cykeln, och avbröt testet när 
pulskurvan visade en negativ trend, d v s sjönk successivt under en längre tid, eftersom 
maxprestation ansågs vara uppnådd då. 
 
Maximal syreupptagning 
VO2 max och testvärde uppskattades utifrån hjärtfrekvens vid givna belastningar enligt 
Åstrands tabell. T-Ware Software 2.0 analyserade konditionen och träningszonerna 
presenterades.  
 
Konditionsuppskattning 
Den aerobiska kapaciteten uppskattades genom programvaran T-Ware Software 2.0 i en 
skala 1-7. 1 = Very low, 2 = Low, 3= Fair, 4= Average, 5 = Good, 6 = Very good, 7 = 
Excellent.   
 
Hjärtfrekvens 
Hjärtfrekvens registrerades under testets gång genom pulsband (Polar Sport Tester, Polar 
Electro OY, Kempele, Finland) som registrerades i programvaran T-Ware Software 2.0 
som var kopplad till cykeln. 
 
Laktatkoncentration 
Direkt efter testet avslutats togs ett maxlaktat. Ett hål stacks på fingerspetsen så att blod 
kom ut (Safety Lancet, Hemocue AB, Ängelholm, Sverige). Första droppen blod torkades 
bort med bomullstuss indränkt i klorhexidin, sedan med vatten och sist torkades fingret 
torrt. Därefter mjölkades fingret mycket lätt på blod och blodet sögs upp i en laktatsticka 
utan att nudda fingret. Stickan fördes därefter in i laktatmätare för mätning (Lactate Scout, 
EFK Diagnostic SensLab, Leipzig, Tyskland).  Ett restlaktat (passiv vila) togs 8 eller 9 
minuter efter att testet var avslutat. 
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4.0 Resultat 
Genomförd träning presenteras och resultat från det maximala laktattestet- och tidstestet 
på rullskidor samt det maximala cykeltestet exponeras. Dessutom visas en 
sammanställning av fps subjektiva uppfattning av hälsa och form, samt tendenser av 
vilopuls enligt träningsdagbok. 
 
Initialt presenteras en sammanfattning av samtliga fps genomförda träning, både gällande 
antal pass samt timmar (tab. 1). Vidare uppvisas en sammanfattning av samtliga fps 
genomförda grenspecifika samt medel– och högintensiva pass (tab. 2). Därefter följer en 
presentation av fp 1, 2 och 3 laktat- och pulskurvor från det maximala rullskidtestet (fig. 1,3 
& 5), laktattrösklar (tab 3, 5 & 7), pulskurva med en pulsregistrering var 30:e sekund under 
hela testomgången (fig. 2, 4 & 6) och slutligen en sammanställning av RPE (tab. 4, 6 & 8). Fp 
4 resultat från det maximala tidstestet på rullskidor kan läsas separat (tab. 9). Därefter är det 
resultaten från det maximala cykeltestet som genomfördes på samtliga fp som visas (fig. 10, 
11, 12 & 13), samt max- och restlaktat från samma test (tab. 10, 11, 12 & 13). Till sist är 
vilopulsen under träningsperioden sammanställd samt fps subjektiva upplevelse av den 
allmänna hälsan och fysiska formen.   
 

4.1 Genomförd träning 
 
Tabell 1. Planerade samt genomförda antal pass samt träningstimmar 

Fp Planerade 
antal pass 

Genomförda 
antal pass 

Planerade 
antal 

timmar 

Genomförda 
antal 

timmar 
Fp 1 53 48 69 67 
Fp 2 38 34 37 35 
Fp 3 43 42 49 49 
Fp 4 39 39 37 43 

 
Fp 1 har genomfört 91 procent av de planerade antal passen och 97 procent av de 
planerade timmarna. Fp 2 har genomfört 89 procent av de planerade antal passen och 95 
procent av de planerade antal timmarna. Fp 3 har genomfört 98 procent av de planerade 
antal passen och 100 procent av de planerade antal timmarna. Fp 4 har genomfört 100 
procent av de planerade antal passen och 14 procent mer av de planerade antal timmarna. 
 
 
Tabell 2. Planerade samt genomförda antal grenspecifika samt medel- och 
högintensiva pass. 

Fp Planerade 
antal 

grenspecifika 
pass 

Genomförda 
antal 

grenspecifika 
pass 

Planerade 
antal 

medel+hög-
intensiva 

pass 

Genomförda 
antal 

medel+ 
högintensiva 

pass 
Fp 1 26 28 23 22 
Fp 2 18 15 14 11 
Fp3 23 26 19 18 
Fp 4 22 22 16 17 
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Fp 1 har genomfört 9 procent mer än de planerade antal grenspecifika passen och 96 
procent av de planerade medel- och högintensiva passen. Fp 2 har genomfört 83 procent 
av de planerade antal grenspecifika passen och 79 procent av de planerade medel- och 
högintensiva passen. Fp 3 har genomfört 9 procent mer än de planerade antal 
grenspecifika passen och 95 procent av de planerade medel- och högintensiva passen. Fp 
4 har genomfört 100 procent av de planerade antal grenspecifika passen och 9 procent mer 
än de planerade medel- och högintensiva passen. 
 

4.2 Maximalt laktattest rullskidor 
Nedanför följer resultat från maximalt laktattest på rullskidor, där varje försökspersons 
resultat presenteras separat. 
 

4.2.1 Försöksperson 1 
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Figur 1. Laktat- och pulskurva från testtillfälle 1 & 2 - max laktattest rullskidor. 
 
Träningszoner (Fastställdes efter första testtillfället): 
Lågintensivt pass: 110-135 HR 
Medelintensivt pass: 135-157 HR 
Högintensivt pass: 157-174 HR 
 
Tabell 3. Laktattrösklar, testtillfälle 1 & 2 

Test LT AT 
Test 1 116 ≈  157 
Test 2 142 ≈  155 

 
AT (4 mmol/L) har försämrats med 1 procent. LT (2 mmol/L) har däremot förbättrats från 
HR 116 slag/minut vid första testtillfället till HR 142 slag/minut vid andra testtillfället. 
Blodlaktatkoncentrationen är därmed lägre vid låga intensiteter efter träningsperioden än 
innan. Försökspersonen lyckades inte komma upp vare sig hög puls eller högt maxlaktat 
vid andra testtillfället (HR 161, mmol/L 5,3 jämfört med HR 167, mmol/L 6,9) 
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Figur 2. Pulskurva, testtillfälle 1 & 2 - maximalt laktattest rullskidor 
 
Fp har en något sämre återhämtning under ”viloperioden” efter intervallerna på de lägre 
intensiteterna, men efter den tredje intervallen blir återhämtningen bättre under andra 
testet då pulsen sjunker mer under mätningen och framför allt blir det tydligt efter de två 
sista intervallerna. Dock lyckas inte fp komma upp i lika hög puls under de sista två 
intervallerna som vid första tillfället. 
 
Tabell 4. Ratings of perceived exertion (RPE) enligt Borgskalan, testtillfälle 1 & 2 
HR RPE Mmol HR RPE Mmol 
116 9 2 130 11 2,1 
130 11 2,5 142 13 2 
150 15 2,8 152 16 3,8 
161 17 4,6 163 17 5,2 
167 19 6,9 161 19 5,3 
 
Fp upplevde ansträngningen som högre vid de tre första intervallerna trots att pulsen vid 
den andra och tredje intervallen låg på ungefär samma nivå. På intervallerna 
”ansträngande” och ”mycket ansträngande” var pulsen vid mätningen också i paritet med 
första testtillfället, dock var blodlaktatkoncentrationen högre och även RPE. 
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4.2.2 Försöksperson 2 
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Figur 3. Laktat- och pulskurva från testtillfälle 1 & 2 - max laktattest rullskidor. 
 
Träningszoner (Fastställdes efter första testtillfället): 
Lågintensiva träningspass: 115-140 HR 
Medelintensiva träningspass: 140-165 HR 
Högintensiva träningspass: 165-180 HR 
 
Tabell 5. Laktattrösklar, testtillfälle 1 & 2 

Test LT AT 
Test 1  ≈  165 
Test 2  ≈  159 

En försämring av AT på 4 procent. LT är svårare att uppskatta då försökspersonen vid 
båda testtillfällena vid första mätningen noterade högre laktat än den förutbestämda 
tröskeln på 2 mmol/L. Vilket tyder på att de lågintensiva passen bör genomföras på HR 
120-125 slag/minut för optimalt resultat. Maxlaktat noterades på 9,5 mmol/L vid andra 
testet jämfört med 7,8 vid första testtillfället vid samma HR max (180-181).  
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Figur 4. Pulskurva, testtillfälle 1 & 2 - maximalt laktattest rullskidor 
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En förbättrad återhämtning sker efter den andra intensiteten ”ganska lätt” då pulsen 
sjunker mer än vid första testtillfället (106 HR jämfört med 125 HR) under 
”viloperioden”. Dock är det motsatt förhållande efter den nästsista intervallen ”mycket 
ansträngande” då pulsen sjunker mindre under ”viloperioden” vilket tyder på en sämre 
återhämtning. 
 
 
 
Tabell 6. Ratings of perceived exertion (RPE) enligt Borgskalan, testtillfälle 1 & 2 
HR RPE Mmol HR RPE Mmol 
 135 9 2,5 137 7 3,2 
162 11 3,6 150 9 2,7 
163 13 3,4 159 13 4,1 
175 15 5,4 175 17 7,7 
180 17 7,8 181 19 9,5 
 
På den lägsta intensiteten skattade fp ansträngningen på en lägre nivå vid det andra 
testtillfället jämfört med det första trots att individen hade en större koncentration av laktat 
i blodet men ungefär samma HR (137 mot 135). Detsamma gäller vid den tredje 
mätningen då fp hade HR på 159 slag/minut vid andra testtillfället och HR163 slag/minut 
vid första testtillfället men samma upplevd ansträngning på 13 enligt Borgskalan.   

 
Avverkad distans 
Testtillfälle ett 4,8km och testtillfälle två 5,3km som avverkades på samma tid och bana, 
vilket är en förbättring på 10 procent. 

4.2.3 Försöksperson 3 
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Figur 5. Laktat- och pulskurva från testtillfälle 1 & 2 - max laktattest rullskidor. 
 
Träningszoner (Fastställdes efter första testtillfället): 
Lågintensiva träningspass: 110-130 HR 
Medelintensiva träningspass: 130-145 HR 
Högintensiva träningspass: 145-179 HR 
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Tabell 7. Laktattrösklar, testtillfälle 1 & 2 
Test LT AT 

Test 1  ≈  145 
Test 2 127 174 

 
En förbättring av AT på 20 procent. LT inträffar vid HR 127 slag/minut vid test 2. LT vid 
första testtillfället går ej att uppskatta då fp vid första mätningen noterade högre laktat än 
den förutbestämda tröskeln på 2 mmol/L. På alla pulsnoteringar har fp lägre halt av laktat 
i blodet vid andra tillfället och har därmed förbättrat sin utnyttjandegrad markant. 
Maxlaktat noterades på endast 4 mmol/L vid andra testet jämfört med 7,3 vid första 
testtillfället, vilket tyder på att fp inte lyckats ta ut sig. Den sista mätningen gav en 
laktathalt på 4 mmol/L vilket var förvånande lågt, och därför gjordes ytterligare två 
mätningar med nya stick på nytt finger med samma resultat.  
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Figur 6. Pulskurva, testtillfälle 1 & 2 maximalt laktattest rullskidor 
 
Fp har överlag förbättrat återhämtningen då pulsen sjunker mer vid ”viloperioderna” efter 
alla intensiteter vid andra testtillfället jämfört med det första. 
  
Tabell 8. Ratings of perceived exertion (RPE) enligt Borgskalan, testtillfälle 1 & 2 
HR RPE Mmol HR RPE Mmol 
 121 11 3,2 127 11 2 
139 15 3,5 133 14 1,9 
146 15 4,8 146 15 2,9 
155 17 5,5 159 18 3,4 
179 19 7,3 174 19 4 
 
Fp har skattat ansträngningen enligt Borgskalan nästan likvärdigt under de båda 
testtillfällen trots att laktatkoncentrationen var markant lägre vid det andra testtillfället. 
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4.2.4 Försöksperson 4 
 
Tabell 9. Tidstest Rullskidor. 
Testtillfälle 1 tid: 17 min 14 sek Testtillfälle 2 tid: 14 min 42 sek 
Medelpuls: 178 Medelpuls: 181 
Maxpuls: 191 Maxpuls: 191 
 
Samma sträcka på 3,3km avverkades alltså på en tid som var 2 minuter och 32 sekunder 
fortare vid andra testtillfället. Det är en förbättring på 15 procent. Vid första testtillfället 
var medelpulsen 178 vilket ger en utnyttjandegrad på 92 procent av HR max. Vid andra 
testtillfället var medelpulsen 181, vilket ger en utnyttjandegrad på 95 procent av HR max. 
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4.3 Maximalt Cykeltest 
Nedanför följer resultat från maximalt cykeltest, där varje försökspersons resultat 
presenteras separat. 
 

4.3.1 Försöksperson 1 

 
Figur 10. Uppskattad aerobisk kapacitet, VO2 max samt pulskurva - maximalt 
cykeltest 
 
Fp har försämrat sina resultat med 1 procent. 
 
Tabell 10. Maxpuls, max- och restlaktat, maximalt cykeltest testtillfälle 1 & 2 
Maxpuls Maxlaktat Restlaktat Maxpuls Maxlaktat Restlaktat 

173 9,5 8,2 173 10,5 8,0 
 
Fp har förbättrat återhämtningen efter andra testet då laktatkoncentrationen sjunker mer 
under den passiva vilan på 9 minuter (samma vila efter båda testerna).  
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4.3.2 Försöksperson 2 

 
Figur 11. Uppskattad aerobisk kapacitet, VO2 max samt pulskurva - maximalt 
cykeltest 
 
När det gäller testvärdet VO2 max (ml/kg/min) har fp försämrat sig med 1 procent vid 
andra testtillfället. 
 
Tabell 11. Maxpuls, max- och restlaktat, maximalt cykeltest testtillfälle 1 & 2 

Maxpuls Maxlaktat Restlaktat Maxpuls Maxlaktat Restlaktat 
180 13,2 11,9 181 11,6 10,2 

 
Laktatkoncentrationen sjunker likvärdigt (1,3 jämfört med 1,4) vid de båda testtillfällena. 
Vid första testtillfället var laktathalten högre än vid det andra på nästan samma maxpuls 
(180 jämfört med 181). 
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4.3.3 Försöksperson 3 

 
Figur 12. Uppskattad aerobisk kapacitet, VO2 max samt pulskurva - maximalt 
cykeltest 
 
Fp har förbättrat sig överlag med 3 procent.  
 
Tabell 12. Maxpuls, max- och restlaktat, maximalt cykeltest testtillfälle 1 & 2 
Maxpuls Maxlaktat Restlaktat Maxpuls Maxlaktat Restlaktat 

178 9 5,8 190 13,8 14,5 
 
Fp cyklade inte på maximal nivå vid första testet då en maxpuls på 178 slag/minut 
noterades. Vid andra testtillfället cyklade fp en längre tid och klarade en högre belastning 
och noterade också en högre maxpuls på 190 slag/minut. Maxlaktat blev följaktligen 
högre. Restlaktat vid andra testomgången visade på en högre koncentration än maxlaktat 
vilket kontrollerades med en andra mätning som visade samma resultat. Tyder på att fp 
var fullständigt utmattad efter andra testet och att de 8 minuterna av passiv vila inte ledde 
till någon återhämtning. 
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4.3.4 Försöksperson 4 

 
Figur 13. Uppskattad aerobisk kapacitet, VO2 max samt pulskurva - maximalt 
cykeltest 
 
Fp har förbättrat sina värden med 14 procent och noterar också en bättre aerobisk 
kapacitet genom att höja sig från nivån ”Fair” till ”Average”.  
 
Tabell 13. Maxpuls, max- och restlaktat, maximalt cykeltest testtillfälle 1 & 2 

Maxpuls Maxlaktat Restlaktat Maxpuls Maxlaktat Restlaktat 
192 6 4 193 12,7 8,5 

 
Vid första testet noterade fp nästan maxpuls (192 slag/min) efter 24 min 50 sek. Efter 
samma avverkad cykeltid på samma belastning vid andra testet noterades en puls på 182 
slag/minut. Dock var maxlaktat lågt vid första tillfället på 6 mmol/L jämfört med 12,7 
mmol/L vid andra tillfället. Återhämtningen var betydligt förbättrad vid andra 
testomgången då den på 8 minuter sjönk från 12,7 mmol/L till 8,5 mmol/L. 
 

4.4 Intervju, frågeformulär & träningsdagbok 
Samtliga fp har angett att det har varit motiverande att följa ett träningsprogram. De 
uppger att det är inspirerande och varierande att träna efter en planering, vilket leder till 
att passen bli genomförda och att det inte är så lätt att fuska och hoppa över pass. Fp 2, 3 
& 4 har uppgett att de har tränat mer rullskidor än vad de hade gjort på egen hand. 
Dessutom har alla tränat mer långa lågintensiva pass men även fler pass på högre 
intensitet. Fp 1 anger att den subjektiva känslan av den fysiska formen är att 
återhämtningen är förbättrad. Fp 2 tycker sig uppleva känslan att vara starkare i kroppen. 
Den subjektiva uppfattningen hos fp 3 och 4 efter träningsupplägget är att den fysiska 
formen är bättre. När det gäller samtliga fps uppfattning av den egna hälsan både fysiskt 
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och psykiskt är den oförändrad från intervjun vid studiens början jämfört med intervjun 
efter studiens slut. För samtliga fp upplevs den vara god. Träningens effekt på fp är också 
oförändrad vid de båda intervjutillfällena då fp uppger att träningen gör att de känner sig 
piggare, gladare, starkare och mer nöjda. Kostvanorna som redan var goda hos fp innan är 
oförändrade efter studien. Målsättningen inför Vasaloppet har inte förändrats efter 
träningsperioden.  
 
Vilopulsen har inte förändrats hos fp 1 utan pendlar mellan 35-44 slag/minut under hela 
träningsperioden. Hos fp 2 har det skett en liten sänkning i vilopulsen från att ligga mellan 
50-54 slag/minut under de första 6 veckorna av träningsprogrammet till att gå ner till 47-
50 slag/minut under de resterande 5 veckorna. Fp 3 har registrerat för få pulsnoteringar 
under träningsperioden för att kunna utläsa en trend, medan fp 4 inte noterat någon 
vilopuls alls under träningsperioden. 
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5.0 Diskussion 
En analys och slutsats av samtliga fps testresultat presenteras i en jämförelse mellan pre- 
och posttest. Val av testmetod diskuteras och vilken påverkan det kan ha på resultatet. 
Därefter förs en specifik diskussion kring träningsprogrammen för försökspersonerna i 
aktuell studie samt en allmän diskussion kring träningsintensitet, betydelsen av 
grenspecifik träning samt styrketräning. 
 

5.1 Resultat 
Fp 3 & 4 uppvisade tydliga förbättringar av den aerobiska kapaciteten på 20 respektive 15 
procent. Fp 1 visade på en förbättrad grundkondition och återhämtning men en försämring av 
AT. Fp 2 visade på 10 procents förbättring gällande avverkad distans men försämrad AT.  
 
En analys av fp 1 visar att individen har förbättrat sin grundkondition troligtvis genom en 
förbättrad fettoxidation som i sin tur leder till minskad laktatproduktion vid de låga 
intensitetsnivåerna (Australian Sport Commission, 2000). Därav noterades en lägre nivå 
av laktat efter den andra intervallen ”Ganska lätt” vid det andra testet på en högre puls. 
Tillfälle 1 HR 130 – 2,5 mmol/L jämfört med tillfälle 2 HR 142 – 2 mmol/L. Det är 
sålunda en förbättring av LT. Däremot tyder testresultaten på att den aeroba uthålligheten 
har försämrats då mätningarna efter de två nästföljande intervallerna på ”Ansträngande” 
och ”Mycket ansträngande” resulterar i högre laktathalter vid i stort sett samma 
pulsfrekvens. AT blir också något lägre vid det andra testet. Högre laktathalter kan dock 
vara konsekvensen av en högre hastighet (Billat et al., 2003) och behöver således inte 
betyda att den aerobiska uthålligheten har försämrats. Anmärkningsvärt är däremot 
pulskurvan för fp som visar på en försämrad återhämtning under de lägre intensiteterna 
men som under de högre intensiteterna blir det omvända med en förbättrad återhämtning 
då pulsen sjunker mer under mätningen, vilket kan tyckas vara paradoxalt med 
laktathalterna. Maxlaktat blir lägre vid andra testet, antagligen beroende på att fp inte 
lyckas komma upp i lika hög puls som vid första testet, vilket syns tydligt på pulskurvan. 
Återhämtningen efter andra testet är bättre men det kan härledas till lägre puls (161 
jämfört med 167). Cykeltestet visade på en liten försämring på 1 procent gällande det 
uppskattade VO2 max, men däremot visade laktatmätningen på en förbättrad 
återhämtning. En fråga som testledaren ställer sig är om fp kan vara övertränad. Följande 
faktorer indikerar på det nämligen; att fp inte lyckas notera en hög maxpuls (HR 161 
jämfört med HR 174, som är den högsta puls fp kommit upp i under testerna) eller 
maxlaktat. Det är endast 93 procent av HR max. Det stämmer däremot inte överens med 
cykeltestet då fp noterade samma maxpuls vid båda testtillfällena (HR 173). I 
träningsdagboken skriver fp att han fick nackspärr helgen innan rullskidtestet, vilket kan 
vara det som påverkar testresultatet i negativ riktning. Se resonemang kring fp 2 nedan. 
Vid genomgång av fps genomförda träning är det inte några nämnvärda ändringar mot det 
som var planerat. 
 
Fp 2 har efter träningsperioden sänkt AT något. Vid andra testtillfället lyckades inte fp 2 
hålla lika jämn intensitet vid de olika intervallerna på de lägre intensiteterna som vid 
testtillfälle ett. Pulsen registrerades var 5:e sek och vid första testet registrerades 15 
pulsnoteringar på 165-168 på intensiteten ”Ansträngande”. Vid andra testet registrerades 
21 pulsnoteringar på 165-168. Det vill säga att fp under en längre tid vid det andra 
testtillfället på intensiteten ”Ansträngande” låg på HR runt den personliga AT, vilket kan 
förklara varför individen passerat AT vid den tredje mätningen även om pulsen just vid 
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mättillfället sjönk till HR159. Vid första testet vid den tredje mätningen efter intervallen 
”Ansträngande” sjönk laktathalten plötsligt från 3,6 mmol/L till 3,4 mmol/L vilket 
testledaren tyckte var anmärkningsvärt och ovanligt. Den mätningen kan tyda på en 
felkälla och om så var fallet är den fastställda AT efter första testet på HR 165 aningen för 
högt ställd. Den fjärde mätningen efter intervallen ”Mycket ansträngande” gjordes vid 
båda tillfällen på HR 175 men vid andra tillfället noterades ett högre laktatvärde på 7,7 
mmol/L jämfört med 5,4 mmol/L vid första tillfället, och även maxlaktat var högre. 
Faktum är att fp drabbades av ett ryggskott 2 veckor innan testtillfället vilket troligtvis är 
förklaringen till de högre laktatnivåerna. Sverker Nilsson som är förbundsläkare för 
friidrottslandslaget rådfrågades med följande citat som resultat: 
 
 ”Enligt Sverker Nilsson (personlig kontakt 10 december 2007 

leder ryggskott leder till en stressreaktion precis som vid en infektion  
Och varar upp till tre veckor efter skadetillfället. Det resulterar i en 
 sämre ämnesomsättning och en högre arbetspuls vid fysisk  
ansträngning. Laktatproduktionen ökar och det sker snabbare”  

 
Trots de högre laktathalterna åkte fp 2, en sträcka som var 500meter längre under de 25 
minuter som testet pågick vilket är en förbättring på 10 procent, det betyder att fp haft en 
högre hastighet med ungefär samma puls. Skulle fp ha åkt samma sträcka vid det andra 
testet som vid det första testet skulle fp förmodligen ha haft en lägre puls samt lägre 
laktathalt. Slutsatsen som kan dras är därmed att fp har förbättrat sig efter 
träningsperioden. Cykeltestet genomfördes en vecka efter rullskidtestet och därmed tre 
veckor efter skadetillfället, vilket betyder att fp möjligtvis var fortsatt påverkad av skadan. 
Testvärden från cykeltestet var nästan oförändrade (- 1 procent). 
 
Rullskidtestet på fp 3 visar på en tydlig förbättring på alla parametrar som testades. 
Laktatkurvan har förflyttats neråt och tyder på en ökning av den aeroba kapaciteten 
(Australian Sport Commission, 2000). Fp producerar mindre laktat vid samma intensitet, 
vid alla mätningar. LT förbättrades då första mätningen vid tillfälle ett visade en puls på 
121 samt laktat på 3,2 mmol/L jämfört med tillfälle två med puls 127 och laktat 2 
mmol/L. AT har förflyttats till höger från puls 145 till puls 174 vilket är en förbättring på 
20 procent. Den förbättringen innebär att den aeroba kapaciteten gällande konditionen 
samt den aeroba uthålligheten har förbättrats. Slutsatsen kan dras att individen har fått en 
förbättrad fettoxidation och därmed en försenad blodlakatatproduktion vid fysisk 
ansträngning. Dessutom har den aeroba uthålligheten ökat, vilket kan bero på en 
förbättrad borttransport av laktat (Australian Sport Commission, 2000). Återhämtningen 
har också förbättrats då pulsen hos fp sjönk till en lägre nivå under varje mätning av det 
andra testet. Efter sista intervallen noterades en något lägre maxpuls än vid första testet 
och laktathalten var så låg som 4 mmol/L, vilket fp förklarade med att han inte var 
motiverad att ta ut sig vid det andra testtillfället. Cykla till total utmattning gjorde däremot 
fp under cykeltestet veckan efter. Fp kom upp i sin maxpuls 190 som fp var medveten om 
att han hade sedan innan den här studien och fick maxlaktat på 13,8 mmol/L som faktiskt 
ökade till 14, 5 mmol/L efter den 8 minuter långa passiva återhämtningen. Det kan 
förklaras med att vid högre intensiteter sker en längre fördröjning tills laktathalten i 
muskeln överförs till blodet. Det andra cykeltestet resulterade i en förbättring av det 
uppskattade VO2 max på 3 procent. Att den aeroba kapaciteten ökade med 20 procent i 
rullskidor och endast 3 procent i cykel kan förklaras med att fp en månad innan första 
cykeltestet genomfört ett långlopp på mountainbike och därefter hade aktiv vila fram till 
testet. Innan tävlingen hade han i stort sett endast bedrivit cykling som träningsform, 
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vilket innebär att cykelformen var god vid testtillfället. Med det i åtanke är det ändå 
förvånansvärt att fp förbättrade sig vid det andra testet då han nästan inte tränat någon 
cykel överhuvudtaget under träningsperioden.  
 
På fp 4 genomfördes ett tidstest på rullskidor som utvärderingsform. Fp fick åka en 
bestämd sträcka på tid och förbättrade tiden med 15 procent vid andra testet, trots att det 
vid det andra tillfället hade regnat vilket gjorde underlaget mer tungkört. Fp noterade 
också en högre medelpuls under testet 181 slag/minut jämfört med 178 slag/minut. Det 
tyder på att utnyttjandegraden har förbättrats då fp klarar av att ligga på en högre puls och 
hastighet under loppet (Frøyd et al., 2004). Fp 4 noterade nästan maxpuls 192 slag/minut 
som högsta puls under första cykeltestet samtidigt som fp noterade en låg 
blodlaktatkoncentration på 6 mmol/L. Det tyder på att vid första testtillfället var det 
framför allt VO2 max, alltså den centrala kapaciteten och inte den lokala som var den 
begränsande. Fp uppgav också att benen inte kändes speciellt utmattade när testet avbröts. 
Vid andra testtillfället hade fp förbättrat VO2 max med 15 procent och noterade puls 192 6 
minuter senare på en belastning på 280 Watt jämfört 240 Watt vid första tillfället. Fp 
klarade alltså av en betydligt högre belastning och en längre cykeltid vid det andra testet 
med nästan samma maxpuls (ett slag mer än vid första testet). Det uppskattade VO2 max 
hade också förbättrats med 15 procent. Högre maxlaktat noterades vid andra mätningen på 
grund av att fp cyklade på en högre belastning. Mätningen av restlaktat visade en tydligt 
förbättrad återhämtning vid andra testomgången. 
 
Vilopulsen hos ”elimotionären”, fp 1, har inte förändrats under träningsperioden, vilket 
inte förväntades heller då fp redan från början hade en mycket låg vilopuls och en mycket 
god fysisk kapacitet. Hos fp 2 som var ”Motionär” har den sänkts med 3-4 slag/minut och 
en tendens till den sänkningen kunde ses efter ungefär 6 veckor. Det beror på att en ökad 
slagvolym som är den blodvolym som pumpas ut vid en kontraktion ökar. 
Konditionsträning leder alltså till att slagvolymen blir större och därför behöver inte 
hjärtat slå lika ofta för att pumpa ut samma mängd, därav en lägre vilopuls (Sand, Sjaastad 
& Haug, 2004). Fp 3 & 4 registrerade för få eller inga vilopulser under studien.  
 
Fps subjektiva uppfattning om den allmänna hälsan har inte påverkats efter 
träningsperioden. Samtliga fp svarade i början av studien att både den psykiska och 
fysiska hälsan var god. De upplevde att träning hade en positiv effekt på dem som både 
resulterade i fysiskt samt psykiskt välbefinnande. Den troliga anledningen till att den 
subjektiva uppfattningen om hälsan inte har förändrats är för att samtliga fp tränade 
regelbundet minst 2 pass/vecka sedan långt tillbaka innan studiens början och hade 
genomfört ett flertal långlopp i olika idrotter. Däremot har den subjektiva uppfattningen 
om den fysiska formen däremot förändrats då samtliga fp på olika sätt upplevde att den 
hade förbättrats. 
 

5.2 Resultat vs Metod 
Val av korrekt testmetod är betydande för tillförlitligheten av testresultaten. I aktuell 
studie fanns dessvärre inte tillgång till ett testlaboratorium med en ergometer anpassad till 
rullskidåkning, och därför valde testledaren att genomföra testet utomhus. Utomhus finns 
miljöfaktorer som kan påverka resultatet såsom vind, regn och kyla eller värme. Dock kan 
ett test med rullskidergometer påverkas på så sätt att det blir svårare för testdeltagaren att 
åka tekniskt korrekt. Det har visat sig så att hjärtfrekvensen blir högre vid test bland 
längdskidåkare i laboratorium jämfört med ute på fältet (Vergès et al., 2003). I en naturlig 
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miljö utomhus utsätts testdeltagaren för en situation som är mer specifik för den idrottsliga 
prestationen och testresultaten får också en mer praktiskt betydelse för idrottaren och 
tränaren. Nackdelarna är miljöfaktorerna som nämnts innan samt att de fysiologiska 
parametrarna som kan testas blir begränsade. Ett laboratorium som testmiljö är mer 
kontrollerad och stabil och det är lättare att få fram fysiologisk data samt intensiteten kan 
kontrolleras och justeras (Australian Sport Commission, 2000). Det faktum att vare sig 
hastighet eller avverkad distans under de olika intervallerna under testet kunde mätas 
innebär att endast laktattest på det vis som genomförts i aktuell studie inte är ett fullt 
tillförlitligt test när det gäller kontroll av prestationsförmåga. Testdeltagaren kan, och som 
faktiskt visat sig i aktuell studie, notera högre laktathalter under andra testomgången vilket 
som enda mätmetod leder till tolkningen att det har skett en försämring av den aeroba 
kapaciteten. I själv fallet kan den högre laktathalten förklaras med att testdeltagaren höll 
en högre hastighet och därmed avverkade en längre distans på samma puls som vid första 
testtillfället, vilket egentligen är en förbättring av prestationen. Laktattest på fältet som var 
den mätmetod som testledaren använde under studien fungerar bra för att fastställa 
individuella träningszoner baserad på pulsfrekvens, men för att dessutom kunna dra 
korrekta slutsatser om den aeroba kapaciteten krävs att hastighet och distans också mäts. 
Av den orsaken är den lämpligaste testmetoden ett laktattest på rullskidergometer som på 
ett enklare och mer korrekt sätt möjliggör mätning av laktat, puls, hastighet och avverkad 
distans. Ett sådant test i kombination med ett tidstest på rullskidor där testdeltagarna ska 
avverka en given distans på snabbaste tid är enligt författaren de två mest optimala och 
enkla testmetoderna av den aeroba kapaciteten.  
 
En faktor som var svår att kontrollera under den aktuella studien var att fp höll korrekt 
intensitetsnivå under de olika intervallerna. Samtliga fp fick inför alla intervaller 
information angående vilken puls de skulle hålla under den intervallen samt hur det skulle 
kännas i kroppen, exempelvis ”Lätt” eller ”Ansträngande”. Vid analys av pulskurvorna 
efter testtillfället kunde också testledaren konstatera att flera fp hade haft svårt att hålla sig 
till den tillsagda pulsen och under intervallen kunde pulsen variera upp till 20 slag/minut. 
Även om pulsen vid slutet av intervallen och strax innan mättillfället sjönk till den 
tillsagda nivån blev mätningen inte helt korrekt då fp legat på en högre puls innan och 
därmed ökat laktathalten så att den inte stämde överens med pulsen som noterades vid 
mättillfället. Valet av den sträcka utomhus som fp skulle åka under testet gjorde det svårt 
för fp att hålla sig inom ramarna av det pulsintervall de blivit tillsagda då den var kuperad. 
Testledaren ansåg dock att backar krävdes för att fp skulle komma upp i nivåerna ”Mycket 
ansträngande” och ”Mycket mycket ansträngande”. Det optimala hade varit en väg som 
till en början var platt för att sen successivt öka i lutning för att mot slutet bestå av en rejäl 
lutning, vilket dock var omöjligt att hitta utomhus. En ergometer hade däremot säkerställt 
det önskemålet och sett till att fp legat på rätt intensitet. 
 
En annan faktor som försvårade hela testprocessen var att testledaren fick åka i en bil 
framför fp för att stanna då 5 minuter genomförts för mätning och registrering. Därefter 
hade testledaren 1 minut på sig att notera HR, RPE samt mmol/L vilket var svårt under 
första testtillfället, och under vissa mätningar blev ”viloperoden” för fp upp till 1 minut 
och 30 sekunder. Vid andra testomgången hade testledaren fått in vanan och lyckades 
hålla 1 minut under varje mätning. Det kan därmed vara en omständighet som kan ha en 
viss inverkan på resultatet under den första testomgången på så sätt att fp fick en något 
längre vila mellan intervallerna. En annan möjlig felkälla kan vara att laktatmätaren inte 
kalibrerades mellan mätningarna och testtillfällena. 
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Det andra testet som genomfördes var ett cykeltest som valdes för att testledaren skulle ha 
ett tillförlitligt resultat att tillgå som inte var påverkat av yttre omständigheter. Det andra 
rullskidtestet genomfördes nämligen första helgen i december vilket är en period som kan 
innehålla snö eller halka. Fp som ingick i studien hade minimalt eller ingen cykelträning 
alls under träningsperioden varför testledaren inte förväntade sig några signifikanta 
förändringar. Tre utav fp hade redan efter första cykeltestet goda resultat i 
konditionsuppskattningen på ”Very good” eller ”Excellent” och de gjorde minimala 
förändringar (-1 %, -1 %, +3 %) medan den fp som fått lägst uppskattat VO2 max på första 
cykeltestet också förbättrade sig mest (+14 %). Eftersom den här rapporten tidigare hävdat 
vikten av att träna grenspecifikt för att utveckla prestationsförmågan hade det varit bättre 
om samtliga fp genomförde samma tidstest på rullskidor som fp 4 gjorde som ett 
kompletterande testvärde till laktattestet på rullskidor, som nämnts innan. Det är en 
mycket enkel testmetod som har få felkällor förutom externa faktorer såsom väder och 
vind. Samtliga fp har genomfört mer än hälften av sina träningspass grenspecifikt på 
rullskidor eller som skidgång (55 %) och alla pass på högre intensitet grenspecifikt. 
Eftersom en individ blir bra på det han/hon tränar och den adaptationen som sker i den 
lokala muskulaturen inte kan utnyttjas optimalt i en annan idrott kan ett cykeltest i nuläget 
tyckas irrelevant. I val av testmetod är det viktigt att välja ett test som ger svar på de 
frågor testledaren har. Som fallet var i den här rapporten ville testledaren ha svar på om en 
stor andel av grenspecifik träning på medel- och högintensiv nivå i kombination med 
periodisering leder till en förbättrad prestation hos motionärer. För att få svar på den 
frågan bör testmetoden också vara grenspecifik för det är kapaciteten i rullskidåkningen 
som ska testas. Därför kan det tyckas märkligt att det under detta årtionde fortfarande är 
vanligt att längdskidåkare testas på cykel eller i löpning som till exempel var fallet i 
Evertsen et als. (2001) studie. 
 
Avverkad distans som mättes med en trippmätare gick inte att jämföra från första 
testtillfället till det andra eftersom fp 1 och 3 fick en lite mer kuperad distans vid andra 
tillfället än det första. Fp 2 avverkade distans går däremot att jämföra eftersom personen 
åkte exakt samma väg med skillnaden att fp kom högre upp i den avslutande backen, dock 
med viss reservation då testledaren hade svårt vid det första testtillfället att stanna efter 
exakt 5 min då testerna genomfördes på en trafikerad smal väg med viss svårighet att 
stanna överallt.  
 

5.3 Träningsprogram  
LT som fastställdes hos samtliga fp efter det första testet bestämde i vilken pulszon fp 
skulle bedriva den lågintensiva träningen. AT bestämde upp till vilken puls fp skulle 
bedriva den medelintensiva träningen som ska genomföras under den tröskeln för att 
laktat inte ska ackumuleras. Den högintensiva träningen genomfördes i intervallform på 
puls strax över AT vilket är ungefär 85 procent av HR max och uppåt. Ju högre intensitet 
fp höll under intervallen desto längre vila var det mellan repetitionerna. De fp som fick 
störst andel med lågintensiv (63 %) träning var de med minst träningsbakgrund. Den 
medel- och högintensiva träningen sliter på kroppen och kräver en god grundfysik. Att fp 
som tillhörde kategorin ”elitmotionär” hade mer antal pass på lågintensiv nivå jämfört 
med den ”goda motionären” (57 % respektive 54 %) förklaras med att med fler antal pass 
blir det också fler lågintensiva pass som återhämtningspass, samt att även en person med 
mycket bra träningsbakgrund inte klarar av alltför många pass på högre intensitet eftersom 
kroppen bör återhämta sig mellan passen. Gruppen tränade i genomsnitt 59 procent 
lågintensivt och 41 procent medel- och högintensivt (80-100 procent av HR max), vilket 
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innebär att de hade fler lugna pass än intensiva, dock är det mindre än de 70-80 procent 
som Frøyd et al. (2006) rekommenderar för uthållighetsidrottare. Eftersom alla fp skulle 
medverka vid Vasaloppet bara 3 månader efter studiens slut, ville inte testledaren laborera 
alltför mycket med träningsupplägget och lägga in en majoritet med intensiva pass. 
Dessutom är ett Vasaloppet en extrem fysisk ansträngning där studiens fp uppskattas få en 
sluttid mellan 5-9 timmar och då krävs även flera lugna långpass för att kroppen ska vänja 
sig vid att arbeta under en längre tid.  
 
Värt att notera är att de fp som följt sina individuella träningsplaneringar bäst också är de 
som förbättrat sig mest, fp 3 med 20 procent och fp 4 med 15 procent. Dock har samtliga 
fp genomfört minst 89 procent av alla planerade träningspass vilket är väl godkänt. Fp 3 
och 4 har tagit sig igenom hela träningsperioden utan skador eller sjukdomar vilket inte är 
fallet för de övriga två fp som missat en veckas träning på grund av förkylning och 
ryggskott. Därmed har fp 1 genomfört 91 procent av alla planerade träningspass och fp 2 
89 procent. Men då fp 1 har genomfört 97 procent av alla planerade träningstimmar och fp 
2 95 procent av de planerade timmarna tyder det på att båda fp har kompenserat missade 
pass genom att lägga till mer tid på andra pass, vilket inte alltid leder till positivt resultat. 
Fp 2 har inte heller genomfört alla grenspecifika pass och passen på högre intensitet (83 
respektive 79 %). Hursomhelst torde det ovanstående inte ha någon större påverkan på 
resultatet då samtliga fp ändå på ett tillfredsställande sätt genomfört den absoluta 
majoriteten av de planerade passen. Den bästa förklaringen till att fp 1 och 2 fått förhöjda 
laktatvärden på de högre intensiteterna jämfört med första testtillfället och därmed fått 
sämre resultat på just den parametern är att båda fp drabbades av skador kort innan 
testtillfälle två. Dessa skador som nämnts leder till en stressreaktion och en försämrad 
ämnesomsättning och därmed en ökad laktatproduktion. Jämförs de båda fps laktatkurvor 
med varandra syns det tydligt att de nästan är identiska om den sista mätningen för fp 1 
bortses från. Trots högre laktatvärdena vid givna hjärtfrekvenser hos fp 2 är det dock 
tydligt att fp har förbättrat sig då den avverkade distansen under lika lång tid är 500m 
längre, vilket i sig är en förbättring på 10 procent. Fp har därmed en högre hastighet vid 
samma hjärtfrekvenser som under första testet, vilket även kan vara fallet för fp 1. Trots 
en ökad laktatkoncentration hos fp 1 under de högre intensiteterna framgår det dock 
tydligt att fp har förbättrat grundkonditionen och LT samt återhämtningen både sett till 
rullskidtestet och cykeltestet.  
 

5.4 Laktat 
De olika laktattrösklarna är av vikt för den fysiska prestationsförmågan, framför allt AT. 
Det är ännu inte helt klart vad som gör att AT flyttas framåt, d v s att idrottaren genom 
förbättrad aerobisk kapacitet höjer tröskeln och kan hålla en högre intensitet utan att 
laktathalten ackumuleras. En orsak kan vara minskad produktion av laktat som innebär en 
högre laktattröskel genom att mindre laktat produceras vid en given hastighet. Det sker på 
grund av bättre syretillförsel och därmed mindre krav på ATP produktion vilket i sin tur 
leder till en förbättrad uthållighet. En annan orsak kan vara förbättrad borttransport av 
laktat då uthålligheten förbättras av en högre laktatröskel genom en minskad 
ackumulering av laktat. Orsaken till det är en förbättrad och ökad borttransport av laktat 
genom att glykolysen sker långsammare och genom en ökad kapacitet i oxidationen av 
puryvat (Evertsen et al., 2001). 
 
MCT protein kan bidra till en minskad koncentration av laktat i musklerna genom 
förbättrad borttransport av laktat. Eftersom den lågintensiva gruppen i Evertsens et als. 
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(2001) studie minskade koncentrationen av MCT1 protein kan det ses som en förklaring 
till en sämre prestation. Även om den högintensiva gruppen inte ökade koncentrationen 
utan bara bibehöll nivåerna och ändå förbättrade prestationen kan en bibehållen 
koncentration ha stor betydelse för en förbättrad prestation. Det finns dock andra studier 
som visar på att uthållighetsträning ökar koncentrationen av MCT-protein och att det i sin 
tur effektiviserar borttransport av laktat och förbättrar prestationen (Billat et al., 2003; 
Bonen, 2000). 
 
Relationen mellan koncentration av blodlaktat samt puls är viktigt när intensiteten ska 
bestämmas för de olika träningszonerna hos en längdskidåkare. En korrekt bestämd 
träningsintensitet optimerar träningen och förhindrar överträning. Som nämnts innan har 
det varit vanligt att bestämma dessa träningszoner för en längdskidåkare genom att 
genomföra löptester på ergometer. Då laktatproduktion och borttransport varierar något 
beroende på aktivitet samt rekryterade muskelgrupper är det väsentligt att testa 
grenspecifikt. AT har visat sig inträffa vid lägre pulsfrekvenser vid överkroppsarbete 
såsom stakning jämfört med diagonalåkning som involverar hela kroppen, eller löpning då 
nedre delen av kroppen arbetar. Det kan bero på användande av mindre muskelmassa som 
resulterar i en högre anaerobisk metabolism samt laktatproduktion (Larson, 2006 & 
Vergès et al., 2003). En annan möjlig förklaring är en ökad och kvickare rekrytering av 
snabba muskelfibrer. Höga laktatkoncentrationer kan öka den muskulära tröttheten, vilket 
hämmar de förväntade aerobiska adaptationerna (Larson, 2006). Det innebär att all den tid 
en idrottare lägger ner på aerobisk träning, d v s konditionsträning, kanske inte ger det 
resultat en idrottare hoppas på om den muskulära kapaciteten är begränsad. Ett optimalt 
resultat av träningen kan nås om längdskidåkare lägger till specifik träning av 
överkroppen. Det kan leda till minskad ackumulation av laktat. Övriga adaptationer av 
överkroppsträning som kan leda till en förbättrad borttransport av laktat, är en ökad 
densitet av kapillärer, en utvidgning av oxidativa enzymer, samt en ökad storlek och 
distribution av muskelfibrer (Larson, 2006).  
 

5.5 Styrketräning samt grenspecifik intensiv träning 
Maximal styrketräning på tunga vikter och få repetitioner ökar kraftutvecklingen vilket 
gör att den submaximala belastningen, som det innebär att staka under ett långlopp, blir 
lägre och därmed förbättras arbetsekonomin. Det betyder att mindre energi krävs för 
samma arbetsinsats vilket i sin tur innebär att uthålligheten förbättras och idrottaren kan 
hålla en högre intensitet under en längre tid, vilket i slutändan förbättrar prestationen. Hoff 
et al. (2002) stödjer det resonemanget genom resultaten de kom fram till i sin studie. De 
längdskidåkare som genomförde maxstyrketräning uppvisade inte enbart 
styrkeförbättringar utan även en signifikant förbättring i aerobisk uthållighet, närmare 
bestämt ökade tiden till utmattning med 31 procent jämfört med kontrollgruppen som 
körde styrketräning på lägre belastningar. Även Mahood et al. (2000) lyfter fram 
betydelsen av överkroppens kapacitet för prestation inom längdskidåkning. Enligt 
ovanstående författare bör längdskidåkare fokusera på att utveckla den aerobiska kraften 
samt den specifika styrkan av överkroppen. Dock är det i nuläget få studier som har 
undersökt hur olika metoder för en förbättrad styrka i överkroppen påverkar 
stakningstekniken. 
 
Styrketräningen bland de fp som deltog i den aktuella studien fick ingen större 
genomslagskraft. Endast en av de fyra fp genomförde minst 1-2 styrkepass i veckan, 
medan de övriga fp genomförde 1 pass/vecka eller mindre. Halvvägs in i 
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träningsprogrammet anordnades en inspirationsträff där samtliga fp fick ett nytt 
styrketräningsprogram med syfte att hålla motivationen vid liv. Fp informerades dessutom 
ytterligare om styrketräningens vikt för prestation på ett långlopp såsom Vasaloppet som 
innebär en stor andel stakning, men det resulterade inte i fler styrkepass. I det här läget har 
tränaren en viktig roll när det gäller att överföra kunskapen om styrketräningens vikt för 
uthållighetsidrottare. Att en uthållighetsidrottare bör träna så pass mycket styrketräning på 
tunga vikter är än så länge en kunskap som inte spridit sig riktigt bland motionärer men 
troligtvis även bland idrottare på högre nivå. Inom det här området krävs ännu mer 
forskning som behandlar träningsmetod, lämpliga övningar med mera. 
 
Den fysiska kapaciteten både hos motionärer såsom elitidrottare ökar genom högre 
intensitet på träningen. Det visade en studie på 70-talet (Hickson et al., 1977) som 
bekräftades under pågående årtionde (Laursen & Jenkins, 2002). När det gäller den 
grenspecifika högintensiva träningen som oftast bedrivs i intervallform har Nilsson et al. 
(2004) samt Terzis et al. (2006) bekräftat att stakintervaller under så korta tidsperioder 
från 6-20 veckor förbättrar den aerobiska kapaciteten signifikant. Den högintensiva 
träningen leder till att AT flyttas framåt, d v s inträffar vid en högre puls och den 
medelintensiva träningen leder till att idrottaren kan arbeta under en lång tid kring AT. 
 
Terzis et als. (2006) studie som visar på tydliga prestationsförbättringar på 13 procent 
efter 2 månaders träningsprogram innehållande en stor andel högintensiv träning som 
genomfördes uteslutande som stakning på rullskidor, kan delvis förklaras med att 
längdskidåkares armmuskler inte är lika utvecklade som benmusklerna. Genom nämnd 
studie och stöd av annan forskning menar författarna att längdskidåkarna bör fokusera mer 
på utvecklandet och förökning av typ IIA fibrer, istället för typ I som tidigare, vilka har en 
bättre förmåga att balansera de krav på energi och mekanik som ett långvarigt 
högintensivt arbete innebär. Förvånansvärt var det de testpersoner i studien som redan 
hade högst kapacitet genom uppmätt VO2 max som också förbättrade sig mest, vilket talar 
emot det faktum att det oftast är de personer med lägre initial kapacitet som uppvisar 
störst framsteg. 
 
En kombination av styrketräning med fokus på maxstyrka samt ett större inslag av 
grenspecifik träning som genomförs strax under och över AT torde därmed vara 
fördelaktigt för såväl motionärer såsom elitidrottare som vill förbättra 
prestationsförmågan. Det är anmärkningsvärt att så lite som 5 procent av all träning bland 
norska junioreliten i längdskidåkning under den senare delen av grundträningsperioden 
bedrevs omkring AT som Seiler et al. (2006) kom fram till, då det är den träningen som 
mest utvecklar uthålligheten. Det vill säga hur länge musklerna klarar av att arbeta på en 
submaximal nivå. Grenspecifik träning kring AT leder till en lokal adaptation i musklerna 
och förbättrar prestationen kring AT, vilket bidrar till en högre utnyttjandegrad. 
Uthålligheten som är en lokal kapacitet har större betydelse ju längre tävlingstid 
(Michalsik & Bangsbo, 2004). Ofta sägs det att det inte vara VO2 max som avgör 
prestationen inom elitidrott utan utnyttjandegraden och arbetsekonomin. Därför är ofta 
anledningen att en idrottare får dra ner på tempot eller släppa klungan för att han/hon drar 
på sig för mycket laktat i muskulaturen. Fler studier där man ser på effekt av träning runt 
AT behövs definitivt.  
 
Majoriteten av träningsmängden bör dock fortfarande bedrivas på en lågintensiv nivå 
under grundträningsperioden eftersom de fysiologiska effekterna av den träningen är 
nödvändig för att kunna prestera, dessutom förbättras återhämtningen vilket är av stor vikt 
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under ett långlopp men även under en träningsperiod. Dock är författaren av denna 
uppsats tveksam till om så mycket som 70-80 procent av den totala träningen ska bedrivas 
på lågintensiv nivå i genomsnitt sett över träningsåret som Frøyd et al. (2004) hävdar. I 
aktuell studie tränade fp i genomsnitt 59 procent på en lågintensiv nivå och resterande 41 
procent på strax under och över AT, vilket är betydligt lägre än vad som rekommenderas i 
litteraturen. Två av fp förbättrade sig markant med 15 respektive 20 procent medan övriga 
två fps resultat inte var lika lättydliga vilket i sin tur kan ha att göra med skador strax 
innan andra testerna. Fp 2 som fick högre laktathalter vid andra testet åkte ändå en distans 
som var 10 procent längre än vid första testtillfället, vilket är en klar 
prestationsförbättring. En del av den stora förbättringen som fp 3 och 4 uppvisade efter 
träningsperioden kan härröras till teknikförbättring och därmed bättre arbetsekonomi då 
samtliga fp innan första rullskidtestet åkt mycket begränsat antal rullskidpass. Dessutom 
har antal träningspass ökat något för tre utav fp under träningsperioden jämfört med innan. 
Därmed har den något ökade träningsmängden troligtvis en orsak till förbättringen. 
Eftersom en kontrollgrupp inte ingick i studien går det inte heller med säkerhet att påstå 
att det är den relativt stora mängden av intensiva grenspecifika pass som är anledningen 
till förbättringen. Andra genomförda studier som har använt sig av kontrollgrupper har 
däremot konstaterat att träning på en högre intensitet leder till större 
prestationsförbättringar och därför kan förmodas att upplägget på träningen med många 
rullskid- och skidgångs intervaller samt snabbdistanspass på rullskidor är en starkt 
bidragande orsak till de signifikanta prestationsförbättringarna hos två av fp. 
 

5.6 Slutsats 
Ett långlopp såsom Vasaloppet består till stor del av stakning, och är också den åkstil som 
normalt sett leder till högst hastighet. Nyckeln till en bra prestation på Vasaloppet kan 
därmed vara att orka staka mycket. Stakning involverar mestadels överkroppen, d v s 
armar, axlar, skuldror, rygg och bål. Eftersom benen inte aktiveras desto mer är det 
relativt lite muskelmassa som arbetar och därmed blir ej heller pulsen hög. En lägre puls 
leder till en minskad energiförbrukning och kan på så sätt fördröja utmattning. Då 
överkroppsarbete trots lägre puls leder till ökad blodlaktatkoncentration är det av största 
vikt att träna den muskulära kapaciteten genom styrketräning, men även genom att träna 
på medelintensiv nivå runt AT för att utveckla den lokala adaptationen och på så sätt 
sänka laktatkoncentrationen i muskeln. Praktiskt sett innebär det styrketräning för 
överkroppen med fokus på maxstyrka samt rullskidåkning eller längdskidåkning runt AT i 
form av snabbdistans, naturliga intervaller eller stakintervaller. Den högintensiva 
träningen är också av stor vikt då den förbättrar utnyttjandegraden, och det bästa sättet att 
träna på den intensiteten för en längdskidåkare är stakintervaller. Grenspecifik 
styrketräning kan också köras genom korta maximala stakintervaller i motlut på 20 sek. 
Den lågintensiva träningen är givetvis viktig för en längdskidåkare och bör köras året runt, 
med största volymen under grundträningsperioden. Kortfattat kan sägas att en 
längdskidåkare inte får ut det maximala av sin aeroba kapacitet som uppnåtts med 
konditionsträning om inte den muskulära kapaciteten också är god.  
 
Resulterar då en stor andel grenspecifik träning på medel- och högintensiv nivå i 
kombination med periodisering till en förbättrad aerob kapacitet hos motionärer?  
Den aktuella studien tyder på det då två av fp uppvisade markanta förbättringar efter 
endast en 11-veckors träningsperiod. Att de övriga två fp inte uppvisade lika tydliga 
förbättringar kan bero på att de drabbades av skador strax innan andra testtillfället. Dock 
kan de högre uppmätta laktatvärdena vid andra mätningen härledas till en högre hastighet 
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vilket i sig innebär en förbättring av prestationen. Sammanfattningen av tidigare forskning 
inom ämnet visar att den typen av träningsupplägg som tillämpats under aktuell studie 
leder till en prestationsökning bland elitidrottare men troligtvis även bland motionärer. En 
möjlig fördelning av träning på de olika intensiteterna för en vasaloppsmotionär kan vara 
60 procent lågintensivt och 40 procent medel- och högintensivt i genomsnitt under året. 
Under grundträningsperioden är andelen lågintensiv träning högre än som nämnts ovan 
medan andelen träning på högre intensitet ökar under den tävlingsförberedande perioden. 
Under hela året bör styrketräning med fokus på överkroppen genomföras som diskuterats 
tidigare.   
 

5.8 Fortsatt forskning 
Studien visar att det finns behov av fortsatt forskning inom längdskidåkning med 
motionärer som målgrupp. Majoriteten av de studier som finns att tillgå inom idrotten är 
nämligen genomförda på elitidrottare. Det tycks råda en konsensus att grenspecifik träning 
på intensiv nivå i kombination med styrketräning är de mest effektiva träningsmetoderna 
för att uppnå en förbättrad prestationsförmåga. Dock finns inte tillräckligt med 
undersökningar att tillgå som styrker att så är fallet även för motionärer. Eftersom endast 4 
fp ingick i aktuell studie och ingen kontrollgrupp fanns kan testledaren inte dra slutsatsen 
att det är det tillämpade träningsupplägget som är orsaken till de prestationsförbättringar 
som uppmättes. För att fördjupa sig i ämnet och söka mer tillförlitliga svar på 
frågeställningarna krävs mer framtida forskning. En större undersökning än den aktuella 
studien med fler fp samt en ”lågintensiv” kontrollgrupp hade varit önskvärt. De 
testmetoder som är lämpliga för en sådan undersökning är laktattest på rullskidor i 
kombination med ett tidstest på rullskidor.  
 
En annan studie som författaren anser välkommen i framtiden är efterforskningar i hur 
olika styrketräningsupplägg påverkar den aeroba kapaciteten hos motionerande 
längdskidåkare. Den styrketräningen bör genomföras i kombination med 
konditionsträning. En jämförelse mellan ”traditionell” styrketräning för längdskidåkare 
med fokus på uthållighetsstyrka kontra styrketräning med fokus på maxstyrka är 
önskvärd.  

 40



Referenser 
Andersson, G., Forsberg, A., & Malmgren, S, (2006). Tabeller – testledareutbildning 
konditionstest. Stockholm: SISU Idrottsböcker. 
 
Australian Sport Commission, (2002). Physiological tests for elite athletes. Champaign: 
Human Kinetics. 
 
Billat, V.L., Sirvent, P., Py, G., Koralsztein, J-P., & Mercier, J. (2003). The concept of 
maximal lactate steady state - a bridge between biochemistry, physiology and 
sport science. Sports Medicine. 33(6), 407-426. 
 
Bonen, A. (2000). Lactate transporters (MCT proteins) in heart and skeletal muscles. 
Medicine Science and Sports Exercise. 32, 778-789.  
 
Evertsen, F., Medbø, J. I., & Bonen, A. (2001). Effect of training intensity on muscle 
lactate transporters and lactate threshold of cross-country skiers. Acta Physiol Scand. 173, 
195-205. 
 
Frøyd, C.,  Madsen, Ø., Sæterdal, R.,  Tønnessen, E., Wisnes, A. R., & Aasen, S. B. 
(2006). Uthållighet, träning som ger resultat. Stockhom: SISU Idrottsböcker. 
 
Hickson, R.C., Bomze, H.A., & Holloszy, J.O. (1977). Linear increase in aerobic power 
induced by a strenuous program of endurance exercise. Journal of Applied Physiologyl. 
42, 372-6. 
 
Hoff, J., Gran, A., & Helgerud, J. (2002). Maximal strength training improves aerobic 
endurance performance. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 12(5), 
288-295.  
 
Holmberg, H.C., (2005). Physiology of cross-country skiing – with special emphasis on 
the role of the upper body. Stockholm: Universitetsservice US AB. 
 
Larson, A.J., (2006). Variations in heart rate at blood lactate threshold due to exercise 
mode in elite cross-country skiers. Journal of Strength and Conditioning Research. 20 (4), 
855-860. 
 
Laursen, P. B., & Jenkins, D. G. (2002). The Scientific Basis for High-Intensity Interval 
Training. Optimising Training Programmes and Maximising Performance in Highly 
Trained Endurance Athletes. Sports Medicine. 32 (1), 53-73.  
 
Mahood, N.V., Kenefick, R.W., Kertzer, R., & Quinn, T.J., (2000). Physiological 
determinants of cross-country ski racing performance. Medicine and  Science in Sports 
and Exercise. 33 (8), 1379-1384. 
 
McArdle, W.D., Katch, F.I. & Katch, V.L. (2006). Essentials of Exercise Physiology. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 
 
Michalsik, L., & Bangsbo, J. (2004). Aerob och anaerob träning. Stockholm: SISU 
Idrottsböcker. 
 

 41



Nilsson, E. J., Holmberg, H-C., Tveit, P., & Hallén, J.(2004). Effects of 20-s and 180-s 
double poling interval training in cross-country skiers. European Journal of Applied 
Physiology. 92, 121-127. 
 
Sand, O, Sjaastad, Ö.V & Haug, E, (2004). Människans fysiologi. Liber AB, Stockholm. 
 
 
Seiler, K.S., & Øvrevik Kjerland, G. (2006). Quantifying training intensity in elite 
endurance athletes: is there evidence for an ”optimal” distribution? Scandinavian Journal 
of Medicine & Science in Sports. 16, 49-56. 
 
Terzis, G., Stattin, B., & Holmberg H.-C. (2006). Upper body training and the triceps 
brachii muscle of elite cross country skiers. Scand J med Sci Sports. 16, 121-126.  
 
Vergès, S., Flore, P., & Fauvre-Juvin, A., (2003). Blood lactate concentration/heart rate 
relationship: Laboratory running test vs. Field roller skiing test. International Journal of 
Sports Medicine. 24 (6), 446-451. 
 
Vasaloppet, (2007). Tillgänglig på internet: 
http://www.vasaloppet.se/wps/VasaCMS/generated/resources.Startsidan/startsidan/se/1.ht
ml [Hämtad 071221]. 

 42

http://www.vasaloppet.se/wps/VasaCMS/generated/resources.Startsidan/startsidan/se/1.html
http://www.vasaloppet.se/wps/VasaCMS/generated/resources.Startsidan/startsidan/se/1.html


Bilaga 1. Träningsprogram “Elitmotionär” Fp 1 
VECKA 38 (vecka 1) 

MÅN Vila 
TIS Rullskidor, laktattest 30 min. Högintensiv träning 

 
ONS Löpning, återhämtningspass 30 min. Lågintensiv träning 

 
TOR Vila 
FRE Cykling, lugnt distanspass 1 tim. Lågintensiv träning. 

 
LÖR Vila 
SÖN Cykel, maxtest, 20 min 

 
VECKA 39 24-30/9 (vecka 2) 

MÅN Cykel, återhämtningspass 1 tim, 115-120 slag/minut 
Lågintensiv träning.  

TIS Rullskidor, Medelintensivt pass, 1tim20min (10 min uppvärmning – lätt åkning, 60 
min åkning puls ≈145 puls, 10 min nedvarvning 
Medelintensiv träning  

ONS Vila 
TOR Löpning, lugnt distanspass, 30 min. 

Lågintensiv träning.  
FRE Vila 
LÖR Rullskidor, lugnt distanspass 1tim45min. Lågintensiv träning. 

 
SÖN Skidgång, Intervaller, ca 3 min puls 165-170, 3 min vila x 8 st, Uppvärmning 20 min 

joggning + nedvarvning 20 min joggning. 1tim30min 
Högintensiv träning 

VECKA 40, 1-7/10 (Vecka 3)  
MÅN Cykel, återhämtningspass 1 tim, 115-120 slag/minut 

Lågintensiv träning.  
TIS Rullskidor, lugnt distanspass 2 tim. Lågintensiv träning.  

 
ONS Rullskidor, Medelintensivt pass, 1tim10min (10 min uppvärmning – lätt åkning, 50 

min åkning i kuperad terräng= naturliga intervaller, puls ≈155 puls, obs inte över 157, 
10 min nedvarv. Medelintensiv träning.  

TOR Valfri idrott, lugnt distanspass 1tim30min. Lågintensiv träning.  
 

FRE Skidgång, Intervaller, ca 4 min puls runt 155-160, 2 min vila (jogga nerför) x 8 st, 
Uppvärmning 20 min joggning + nedvarvning 20 min joggning. 1tim30min. 
Högintensiv träning.  

LÖR Vila 
SÖN Vila 

VECKA 41, 8-14/10  (återhämtningsvecka) obs: gem.träning lör 
MÅN Löpning, lugnt distanspass 45 min 

 
TIS Rullskidor, fartlek, 1 tim (10 min uppvärmning + 10 min nedvarvning, 40 min fartlek: 

fartökningar med varierande fart och längd, obs! max 150 slag/min. Medelintensiv 
träning. 

ONS Vila 
TOR Valfri idrott, lugnt distanspass 1 tim. Lågintensiv träning. 

 
FRE Vila 
LÖR Rullskidor, Lugnt distanspass 1 tim. Lågintensiv träning 

 
SÖN Vila 
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VECKA 42, 15-21/10 (vecka 1), obs, gem.träning lör 
MÅN Rullskidor, Medelintensivt pass, 1tim20min (10 min uppvärmning – lätt åkning, 60 

min åkning puls ≈150 puls obs! inte över 157, 10 min nedvarvning. Medelintensiv 
träning.  

TIS Valfri idrott, lugnt distanspass 2 tim. Lågintensiv träning.  
 

ONS Rullskidor, Intervaller, ca 3 min puls 145-155, 1 min vila x 8 st, Uppvärmning 20 min 
+ nedvarvning 20 min. 1tim15min 
Medelintensiv träning  

TOR Valfri idrott, lugnt distanspass, 40 min, puls ≈115. Lågintensiv träning 
 

FRE Skidgång, Intervaller, ca 6 min puls 165-174, 4 min vila (jogga/gå nerför) x 7 st, 
Uppvärmning 20 min joggning + nedvarvning 30 min joggning. 2 tim. Högintensiv 
träning.  

LÖR Vila 
SÖN Vila 

VECKA 43, 22-28/10 (vecka 2) 
MÅN Löpning, lugnt distanspass, 2 tim. Lågintensiv träning.  

 
TIS Rullskidor, Medelintensivt pass, 1tim10min (10 min uppvärmning – lätt åkning, 50 min 

åkning i kuperad terräng= naturliga intervaller, puls ≈155 puls, obs inte över 157, 10 
min nedvarv. Medelintensiv träning.  

ONS Skidgång, Intervaller, ca 4 min puls 160-170, 4 min vila (gå ner) x 8 st, uppvärmning 
20 min joggning, nedvarvning 20 min joggning, 1tim40 min. Högintensiv träning.  

TOR Vila  
FRE Rullskidor, lugnt distanspass, 2 tim. Lågintensiv träning 

 
LÖR Valfri idrott, lugnt distanspass, 1 tim. 

Lågintensiv träning.  
SÖN Rullskidor, Intervaller, ca 3 min puls 150-160, 1 min vila x 10 st, Uppvärmning 20 

min + nedvarvning 20 min. 1tim20 min 
Högintensiv träning 

VECKA 44, 29/10-4/11 (Vecka 3) obs, gem.träning lör 
MÅN Valfri idrott, återhämtningspass 1 tim, puls 115-120 slag/minut 

Lågintensiv träning 
TIS Rullskidor, Medelintensivt pass, 1tim50 min (10 min uppvärmning – lätt åkning, 1,30 

tim åkning puls ≈150 puls obs! inte över 157, 10 min nedvarvning. Medelintensiv 
träning.  

ONS FM: Rullskidor, Intervaller, ca 3 min puls 157-165, 1 min vila x 10 st, Uppvärmning 
20 min + nedvarvning 20 min. 1tim20min. Högintensiv träning 
EM: Valfri idrott, lugnt distanspass 1tim30 min. Lågintensiv träning. 

TOR Vila 
FRE Valfri idrott, lugnt distanspass 2 tim. Lågintensiv träning. 

 
LÖR Skidgång, Intervaller, ca 6 min puls 157-174, 4 min vila (jogga nerför) x 7st, 

Uppvärmning 20 min joggning + nedvarvning 20 min joggning. 1tim50min. 
Högintensiv träning 

SÖN Valfri idrott, lugnt distans pass 3 tim. Lågintensiv träning 
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VECKA 45, 5-11/10  (återhämtningsvecka)  

MÅN Vila Obs. ingen styrke denna veckan 
 

TIS Vila 
ONS Vila 
TOR Valfri idrott, lugnt distanspass 1 tim. Lågintensiv träning 

 
FRE Vila 
LÖR Valfri idrott, fartlek 1 tim. obs ej över 157 puls. Medelintensiv träning. 
SÖN Rullskidor, lugnt distanspass, 1 tim. Lågintensiv träning 

VECKA 46, 12-18/11 , obs, gem.träning lör 
MÅN Rullskidor, Intervaller, ca 6 min puls 157-174, 4 min vila (lätt åkning) x 7st, 

Uppvärmning 20 min + nedvarvning 20 min. 1tim50min. Högintensiv träning.  
TIS Valfri idrott, lugnt distanspass 1tim30 min. Lågintensiv träning. Jobb fm 

 
ONS Rullskidor, Medelintensivt pass, 1tim10 min (10 min uppvärmning – lätt åkning, 50 

min åkning i kuperad terräng= naturliga intervaller, puls ≈155 puls, obs inte över 157, 
10 min nedvarv. Medelintensiv träning.  

TOR Vila 
FRE Valfri idrott, lugnt distanspass, 2tim30 min. Lågintensiv träning.  

 
LÖR Skidgång, Intervaller, ca 3 min puls 157-174, 3 min vila x 10 st, Uppvärmning 20 min 

joggning + nedvarvning 20 min joggning. 1tim40min 
Högintensiv träning.  

SÖN Vila 
VECKA 47, 19-25/10  

MÅN Rullskidor, lugnt distanspass 1tim30min. Lågintensiv träning 
 

TIS Valfri idrott, lugnt distanspass 1tim. Lågintensiv träning 
 

ONS Rullskidor, fartlek, 1 tim (10 min uppvärmning + 10 min nedvarvning, 40 min fartlek: 
fartökningar med varierande fart och längd, obs! max 150 slag/min. Medelintensiv 
träning. 

TOR Vila 
FRE Valfri idrott, lugnt distanspass 45 min. Lågintensiv träning  

 
LÖR Vila 
SÖN Rullskidor, laktattest, 30 min 

 
VECKA 48, 26/11-2/12  

MÅN Valfri idrott, återhämtningspass 1 tim. Lågintensiv träning. 
 

TIS Vila 
ONS Valfri idrott, lugnt distanspass 2 tim. Lågintensiv träning  

 
TOR Vila 
FRE Valfri idrott, lugnt distanspass 45 min. Lågintensiv träning  

 
LÖR Vila 
SÖN Cykel, maxtest, 30 min 
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Bilaga 2. Träningsprogram “Motionär” Fp 2 & 4 
VECKA 38 (vecka 1) 

MÅN Rullskidor, Maxtest, 30 min 
 

TIS Cykel el löpning, återhämtningspass, 1 tim eller 30 min 
Puls runt 120 slag/minut 

ONS Vila 
TOR Rullskidor, lugnt distanspass 45 min. Lågintensiv träning 

 
FRE Vila 
LÖR Vila 
SÖN Cykel, maxtest, 20 min 

 
VECKA 39 24-30/9 (vecka 2) 

MÅN Cykel, återhämtningspass 1 tim, 115-120 slag/minut 
Lågintensiv träning 

TIS Vila 
ONS Vila 
TOR Rullskidor, lugnt distanspass, 1 tim. 

Lågintensiv träning.  
FRE Vila 
LÖR Vila 
SÖN Skidgång, Intervaller, ca 3 min puls 165-170, 3 min vila x 6 st, Uppvärmning 20 min 

joggning + nedvarvning 20 min joggning. 1tim20min 
Högintensiv träning 

VECKA 40, 1-7/10 (Vecka 3)  
MÅN Löpning, återhämtningspass 30 min, puls runt 120 slag/minut 

Lågintensiv träning 
TIS Vila 
ONS Rullskidor, Medelintensivt pass, 1tim10min (10 min uppvärmning – lätt åkning, 50 

min åkning puls ≈150 puls, 10 min nedvarvning 
Medelintensiv träning 

TOR Vila 
FRE Vila 
LÖR Rullskidor, lugnt distanspass, 1tim20min, puls 115-135   

Lågintensiv träning 
SÖN Skidgång, Intervaller, ca 4 min puls 160-165, 2 min vila (jogga nerför) x 6 st, 

Uppvärmning 20 min joggning + nedvarvning 20 min joggning. 1tim20min 
Högintensiv träning 

VECKA 41, 8-14/10  (återhämtningsvecka) obs: gem.träning lör 
MÅN Löpning, lugnt distanspass 30min 

 
TIS Vila 
ONS Vila 
TOR Valfri idrott, lugnt distanspass 1 tim. Lågintensiv träning. 

 
FRE Vila 
LÖR Rullskidor, Lugnt distanspass 1 tim. Lågintensiv träning 

 
SÖN Vila 
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VECKA 42, 15-21/10 (vecka 1), obs, gem.träning lör 

MÅN Rullskidor, Medelintensivt pass, 1 tim (10 min uppvärmning – lätt åkning, 40 min 
åkning puls ≈150 puls, 10 min nedvarvning. Medelintensiv träning  

TIS Vila 
ONS Vila 
TOR Valfri idrott, lugnt distanspass 1tim30min. Lågintensiv träning 

 
FRE Vila 
LÖR Skidgång, Intervaller, ca 6 min puls 165-180, 4 min vila (jogga nerför) x 4 st, 

Uppvärmning 20 min joggning + nedvarvning 20 min joggning. 1tim20min 
Högintensiv träning  

SÖN  Vila 
VECKA 43, 22-28/10 (vecka 2) 

MÅN Valfri idrott, lugnt distanspass, 30 min 
 

TIS Rullskidor, fartlek, 1 tim (10 min uppvärmning + 10 min nedvarvning, 40 min fartlek: 
fartökningar med varierande fart och längd, obs! gå aldrig över 165 slag/min.  

ONS Vila 
TOR Valfri idrott, lugnt distanspass, 1tim45min. 

Lågintensiv träning.  
FRE Vila 
LÖR Vila 
SÖN Rullskidor, Intervaller, ca 3 min puls 160-170, 1 min vila x 6 st, Uppvärmning 20 min 

+ nedvarvning 20 min. 1tim5min 
Högintensiv träning 

VECKA 44, 29/10-4/9 (Vecka 3) 
MÅN Löpning, återhämtningspass 30 min, puls runt 120 slag/minut 

Lågintensiv träning 
TIS Vila 
ONS Rullskidor, Medelintensivt pass, 1 tim (10 min uppvärmning – lätt åkning, 40 min 

åkning puls ≈160, 10 min nedvarvning. Medelintensiv träning 
TOR Vila 
FRE Vila 
LÖR Skidgång, Intervaller, ca 6 min puls 165-180, 4 min vila (jogga nerför) x 5 st, 

Uppvärmning 20 min joggning + nedvarvning 20 min joggning. 1tim30min 
Högintensiv träning 

SÖN Rullskidor, lugnt distans pass 2 tim. Lågintensiv träning 
 

VECKA 45, 5-11/10  (återhämtningsvecka)  
MÅN Vila Obs. ingen styrke denna veckan 

 
TIS Vila 
ONS Vila 
TOR Vila 
FRE Skidåkning, lugnt distanspass 1 tim. Lågintensiv träning 

 
LÖR FM: Skidåkning, Medelintensivt pass, 50 min (10 min uppvärmning – lätt åkning, 40 

min åkning puls ≈150 puls, 10 min nedvarvning 
Medelintensiv träning 
EM: Skidåkning, lugnt distanspass 1tim30min. Lågintensiv träning 

SÖN Skidåkning, lugnt distanspass, 1 tim. Lågintensiv träning 
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VECKA 46, 12-18/10 , obs, gem.träning lör 

MÅN Vila 
TIS Vila 
ONS Valfri idrott, lugnt distanspass 1tim30min. Lågintensiv träning 

 
TOR Vila 
FRE Vila 
LÖR Skidgång, Intervaller, ca 3 min puls 165-180, 3 min vila x 7 st, Uppvärmning 20 min 

joggning + nedvarvning 20 min joggning. 1tim20min 
Högintensiv träning 

SÖN Rullskidor, lugnt distanspass, 2 tim. Lågintensiv träning 
 

VECKA 47, 19-25/10  
MÅN Vila 
TIS Vila 
ONS Valfri idrott, lugnt distanspass 1tim. Lågintensiv träning 

 
TOR Vila 
FRE Valfri idrott, lugnt distanspass 30 min. Lågintensiv träning  

 
LÖR Vila 
SÖN Rullskidor, laktattest, 30 min 

 
VECKA 48, 26/11-2/12  

MÅN Valfri idrott, återhämtningspass 30 min. Lågintensiv träning. 
 

TIS Vila 
ONS Valfri idrott, lugnt distanspass 1 tim. Lågintensiv träning  

 
TOR Vila 
FRE Valfri idrott, lugnt distanspass 30 min. Lågintensiv träning  

 
LÖR Vila 
SÖN Cykel, maxtest, 30 min 
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Bilaga 3. Träningsprogram “God motionär” Fp 3 
VECKA 38 (vecka 1) 

MÅN Vila 
TIS Rullskidor, laktattest 30 min. Högintensiv träning 

 
ONS Löpning, återhämtningspass 30 min. Lågintensiv träning 

 
TOR Vila 
FRE Cykling, lugnt distanspass 1 tim. Lågintensiv träning. 

 
LÖR Vila 
SÖN Cykel, maxtest, 20 min 

 
VECKA 39 24-30/9 (vecka 2) 

MÅN Cykel, återhämtningspass 1 tim, 115-120 slag/minut 
Lågintensiv träning.  

TIS  Vila 
ONS Rullskidor, Medelintensivt pass, 1 tim (10 min uppvärmning – lätt åkning, 40 min 

åkning puls ≈145 puls, 10 min nedvarvning 
Medelintensiv träning  

TOR Vila  
FRE Vila 
LÖR Rullskidor, lugnt distanspass 1tim15min. Lågintensiv träning. 

 
SÖN Skidgång, Intervaller, ca 3 min puls 165-170, 3 min vila x 7 st, Uppvärmning 20 min 

joggning + nedvarvning 20 min joggning. 1tim20min 
Högintensiv träning 

VECKA 40, 1-7/10 (Vecka 3)  
MÅN Cykel, återhämtningspass 1 tim, 115-120 slag/minut 

Lågintensiv träning.  
TIS Vila 

 
ONS Rullskidor, Medelintensivt pass, 1tim10min (10 min uppvärmning – lätt åkning, 50 

min åkning i kuperad terräng= naturliga intervaller, puls ≈155 puls, obs inte över 160 
10 min nedvarv. Medelintensiv träning.  

TOR Vila 
FRE Vila 
LÖR Rullskidor, lugnt distanspass, 1tim30min, puls 115-135   

Lågintensiv träning 
SÖN Skidgång, Intervaller, ca 4 min puls 160-165, 2 min vila (jogga nerför) x 7 st, 

Uppvärmning 20 min joggning + nedvarvning 20 min joggning. 1tim20min 
Högintensiv träning 

VECKA 41, 8-14/10  (återhämtningsvecka) obs: gem.träning lör 
MÅN Löpning, lugnt distanspass 45 min 

 
TIS Vila 
ONS Rullskidor, fartlek, 1 tim (10 min uppvärmning + 10 min nedvarvning, 40 min fartlek: 

fartökningar med varierande fart och längd, obs! max 150 slag/min. Medelintensiv 
träning. 

TOR Vila 
FRE Vila 
LÖR Rullskidor, Lugnt distanspass 1 tim. Lågintensiv träning 

 
SÖN Vila 
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VECKA 42, 15-21/10 (vecka 1), obs, gem.träning lör 

MÅN Rullskidor, Medelintensivt pass, 1tim10min (10 min uppvärmning – lätt åkning, 50 
min åkning puls ≈150 puls obs! inte över 160, 10 min nedvarvning. Medelintensiv 
träning. Jobb natt  

TIS Vila 
ONS Valfri idrott, lugnt distanspass 1 tim. Lågintensiv träning. 

 
TOR Vila 
FRE Vila 
LÖR Skidgång, Intervaller, ca 6 min puls 165-174, 4 min vila (jogga/gå nerför) x 5 st, 

Uppvärmning 20 min joggning + nedvarvning 30 min joggning. 1tim30min. 
Högintensiv träning.  

SÖN Rullskidor, lugnt distanspass 1tim30min. Lågintensiv träning.  
 

VECKA 43, 22-28/10 (vecka 2) 
MÅN Valfri idrott, lugnt distanspass, 2 tim. Lågintensiv träning.  

 
TIS Vila 
ONS Rullskidor, Medelintensivt pass, 1tim10min (10 min uppvärmning – lätt åkning, 50 

min åkning i kuperad terräng= naturliga intervaller, puls ≈155 puls, obs inte över 157, 
10 min nedvarv. Medelintensiv träning.  

TOR Vila  
FRE Vila 
LÖR Valfri idrott, lugnt distanspass, 1tim30min. 

Lågintensiv träning.  
SÖN Rullskidor, Intervaller, ca 3 min puls 150-160, 1 min vila x 8 st, Uppvärmning 20 min 

+ nedvarvning 20 min. 1tim10min 
Högintensiv träning 

VECKA 44, 29/10-4/11 (Vecka 3) obs, gem.träning lör 
MÅN Valfri idrott, återhämtningspass 1 tim, puls 115-120 slag/minut 

Lågintensiv träning 
TIS Vila 
ONS Rullskidor, Intervaller, ca 3 min puls 157-165, 1 min vila x 8 st, Uppvärmning 20 min 

+ nedvarvning 20 min. 1tim10min. Högintensiv träning 
 

TOR Rullskidor, Medelintensivt pass, 1tim35min (10 min uppvärmning – lätt åkning, 1,15 
tim åkning puls ≈150 puls obs! inte över 157, 10 min nedvarvning. Medelintensiv 
träning.  

FRE Vila 
LÖR Skidgång, Intervaller, ca 6 min puls 157-174, 4 min vila (jogga nerför) x 6st, 

Uppvärmning 20 min joggning + nedvarvning 20 min joggning. 1tim40min. 
Högintensiv träning 

SÖN Valfri idrott, lugnt distanspass, 1tim30min. 
Lågintensiv träning.  

  
VECKA 45, 5-11/10  (återhämtningsvecka)  

MÅN Vila Obs. ingen styrke denna veckan 
 

TIS Vila 
ONS Vila 
TOR Valfri idrott, lugnt distanspass 30 min. Lågintensiv träning 

 
FRE Vila 
LÖR Valfri idrott, fartlek 45 min. obs ej över 157 puls. Medelintensiv träning. 

 
SÖN Rullskidor, lugnt distanspass, 1 tim. Lågintensiv träning 
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VECKA 46, 12-18/11 , obs, gem.träning lör 
MÅN Valfri idrott, lugnt distanspass 1 tim. Lågintensiv träning.  

 
TIS Rullskidor, Medelintensivt pass, 1 tim (10 min uppvärmning – lätt åkning, 40 min 

åkning i kuperad terräng= naturliga intervaller, puls ≈155 puls, obs inte över 157, 10 
min nedvarv. Medelintensiv träning. 

ONS Vila 
 

TOR Rullskidor, lugnt distanspass 2 tim. Lågintensiv träning. 
 

FRE Vila 
LÖR Skidgång, Intervaller, ca 3 min puls 157-174, 3 min vila x 8 st, Uppvärmning 20 min 

joggning + nedvarvning 20 min joggning. 1tim30min 
Högintensiv träning.  

SÖN Vila 
VECKA 47, 19-25/10  

MÅN Rullskidor, lugnt distanspass 1tim30min. Lågintensiv träning 
 

TIS Vila 
ONS Rullskidor, fartlek, 1 tim (10 min uppvärmning + 10 min nedvarvning, 40 min fartlek: 

fartökningar med varierande fart och längd, obs! max 150 slag/min. Medelintensiv 
träning. 

TOR Vila 
FRE Valfri idrott, lugnt distanspass 45 min. Lågintensiv träning  

 
LÖR Vila 
SÖN Rullskidor, laktattest, 30 min 

 
VECKA 48, 26/11-2/12  

MÅN Valfri idrott, återhämtningspass 1 tim. Lågintensiv träning. 
 

TIS Vila 
ONS Valfri idrott, lugnt distanspass 2 tim. Lågintensiv träning  

 
TOR Vila 
FRE Valfri idrott, lugnt distanspass 45 min. Lågintensiv träning  

 
LÖR Vila 
SÖN Cykel, maxtest, 30 min 
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Bilaga 4. Styrketräningssprogram  
 

 
15-30 repetitioner x 3 set på 60% av 1RM (repetition maximum) 
30 sek – 1 min vila mellan repetitionerna. 
Detta program kan köras på en vilodag (dock ej dagen efter ett högintensivt pass) eller i 
samband med ett medelintensivt eller lågintensivt pass på max 1,30 tim. 

 
 
 

DAG 1 
 

• Knäböj, 15x3 (börja utan vikter, men ju starkare du blir ta en vikt, eller stång) 
 
• Sidoutfall, 15x3/ben (börja utan vikter, men ju starkare du blir ta en vikt) 
 
•  Armhävningar, börja med 10-15x3 och öka sen antalet ju starkare du blir 

 
• Rygglyft, 20-30x3 

 
• Mage, plankan ca 30x3, öka sen tiden upp till en minut 

 
• Övriga magövningar 

 
 
 
DAG 2 
 

• Utfall, 15x3/ben (börja utan vikter, men ju starkare du blir ta en vikt, eller stång) 
 

• Stig upp på bänk, 15x3/ben (börja utan vikter, men ju starkare du blir ta en vikt) 
 

• Axlar, 15x3 
 

• Triceps, 15-30x3, mot en bänk eller bord 
 

• Mage, plankan ca 30x3, öka sen tiden upp till en minut 
 
• Övriga magövningar 
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Bilaga 5. Testprotokoll ‐ Rullskidor 
 
Puls innan testets början: 
 
INTERVALL INTENSITET HF RPE LAKTAT 

5 min Lätt 
 

   

10 min Ganska lätt 
 

   

15 min Ansträngande 
 

   

20 min Mycket 
ansträngande 

   

25 min Mycket, 
mycket 

ansträngande 

   

 
Avverkad distans: 
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 Bilaga 6. Borgskalan 

 
 
   (Andersson, Forsberg & Malmgren, 2006) 
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