
14             IdrottsMedicin 1/21

Både elitidrottare och motionärer
sätter upp mål att förbättra sin
fysiska form och prestation.

Träning förstås härigenom som en väx-
ling mellan specifik belastning och vila
av olika kroppsliga funktioner som
man önskar utveckla för att uppnå en
förbättrad funktion/kapacitet över tid
(se Figur 1A nästa uppslag). 

I denna artikel presenteras följande
för att optimera uthållighetsträning:
prestationsbegränsande faktorer, inne-
hållet i träningsupplägget och praktiskt 

genomförande av träningen baserat på
individuella målsättningar och livsstil.

Prestationsbegränsande 

faktorer

Hur mycket syre en idrottare förbrukar
under en tävling och hur effektivt man
kan omsätta denna till tävlingshastighet
är avgörande faktorer för prestation i
uthållighetsidrott. Den övre begräns-
ningen för individens syreförbrukning
är maximal syreupptagning (VO2max)
som primärt begränsas av hjärtats pum-

pkapacitet (minutvolym) och syreupp-
taget ute i den arbetande muskulatu-
ren. Elitaktiva har ~50–100 procent
högre VO2max jämfört med otränade
vilket förklaras av en högre slagvolym,
ökad blodvolym och en ökad täthet av
kapillärer och mitokondrier i muskula-
turen. Maximal och submaximal hjärt-
frekvens förblir relativt oförändrad med
träning medan en effekt av en större
slagvolym är lägre vilopuls. De flesta
tävlingar inom uthållig hets  idrott ge-
nomförs med en utnyttjandegrad på
80–100 procent av VO2max. Elitlöpare
kan genomföra ett maratonlopp på 80–
90 procent, 10 km på 90–95 procent
och 5 km nära VO2max. Anaerob trös-
kel (definierat som den högsta intensi-
tet där produktion och eliminering av
mjölksyra/laktat är lika) anses som en
viktig faktor för utnyttjandegraden av
VO2max. För otränade kan anaerob
tröskel vara så låg som 60 procent av
VO2max men med träning kan den för-
skjutas upp mot 80–90 procent. I ut-
hållighetsidrotter med varierande ar-
betsintensitet, exempelvis längdskidåk-
ning och mountainbike, kommer sy-
reupptaget att fluktuera beroende på
terrängen även om genom snittlig ut-
nyttjandegrad (procent av max) är rela-
tivt lika som vid löpning för motsvaran-
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de arbetstider. En annan faktor av bety-
delse är individens förmåga att öka sy-
reupptagningen snabbt (ofta benämnt
som syrekinetik) under inledningen av
exempelvis en kanot- eller roddtävling
eller med annan variation av arbetsbe-
lastning som cykling eller längdskidåk-
ning i varierad terräng.

Relativ procentandel av anaerob
energiomsättning under en tävling av-
görs av intensitet och arbetstid men är
vanligtvis liten (<15 procent) på täv-
lingar >15 minuter. Samtidigt kan

anaerob kapacitet vara avgörande för
en uthållighetsidrottare under vissa
faser av en tävling. Några exempel kan
vara i samband med starten, ett ryck
eller spurt samt i idrotter som genom-
förs i varierad terräng och arbetsinten-
sitet. Samtidigt kan förmågan att men-
talt och fysiologiskt tåla smärta i sam-
band med högre anaeroba belastningar
vara avgörande mot slutet av tävlingar
inom uthållighetsidrott.

En annan faktor av betydelse för ut-
hållighetsprestation är arbetsekono-

mi/effektivitet. ”Energikostnaden” vid
en given löphastighet kan skilja så
mycket som 30 procent. En förbättrad
arbetsekonomi vid submaximalt arbete
leder till att samma hastighet kan upp-
rätthållas med lägre grad av ansträng-
ning och upprätthållas en längre tid,
men målsättningen med träning är ofta
att öka tävlingshastigheten. Högre has-
tighet kan både uppnås genom att an-
vända tillgänglig energi mer effektivt
och/eller genom att öka energiproduk-
tionen. 

Tabell 1.
Intensitetsskala för uthållighetsträning. Riktvärden varierar mellan individer och arbetsformer - speciellt laktatvärdena som
behöver individuell anpassning. Ett tips är att genomföra standardpass i de olika intensitetszonerna med samma hastighet
genom hela passet/samtliga intervaller och att definiera egna målvärden för varje intensitetszon. Ett exempel-verktyg som kan
hjälpa dig att anpassa dina intensitetszoner finns här: https://olt-skala.nif.no/

Intensitetszoner          Procent av                                  Procent av                           Blodlaktatkoncentration          Borgskala (RPE)

                                     maximal syreupptagning          maximal hjärtfrekvens       (mmol L-1)

A1                             45–65                                    60–72                              0.8–1.5                                  8–11

A2                             65–80                                    72–82                              1.5–2.5                                  11–14

A3-                            80–87                                    82–87                              2.5–4.0                                  14–16

A3                             87–94                                    87–92                              4.0–6.0                                  16–18

A3+                           94–                                        92–                                  6.0–                                       18–20

I uthållighetsidrotter med varierande arbetsintensitet, exempelvis längdskidåkning och mountainbike, kommer syreupptaget att fluk-
tuera beroende på terrängen även om genomsnittlig utnyttjandegrad (procent av max) är relativt lika som vid löpning för motsvaran-
de arbetstider. 

Foto. Bildbyrån, Hässleholm
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Olika typer av styrke- och snabbhets -
träning har visat sig kunna förbättra ut-
hållighetsprestation genom en förbätt-
rad arbetsekonomi och effektivitet. En
förutsättning för att denna träning är
effektiv är att den är specifik till idrot-
tens rörelsemönster. Hur mycket denna
typ av träning ska prioriteras behöver
anpassas beroende på uthållighetsidrot-
tarens fysiska egenskaper och tävlingsdi-
stans.

Pusselbitarna (innehållet)

I uthållighetsträning bestäms total trä-
ningsbelastning av intensitet och tid på
passen, hur ofta man tränar och vilka
arbets-/träningsformer som används.

De bästa uthållighetsidrottarna använ-
der samtliga intensitetszoner i uthållig-
hetstabellen (Tabell 1) för att förbättra
sin prestation, men innehållet balanse-
ras på olika sätt beroende på idrott, täv-
lingsdistans och individuella erfaren-
heter i träningsrespons. Arbetsintensi-
teten styrs i huvudsak genom bra trä-
ningsplanering med vägledande rikt-
värden avseende hastighet/effekt,
hjärtfrekvens, syreupptagning, blod -
laktat eller skattad ansträngning (Borg-
skalan) som verktyg för att hitta rätt in-
tensitetsnivå. Detta är speciellt viktigt i
början av träningen eller om den ge-
nomförs i ny omgivning, exempelvis
på hög höjd eller i värme, köld etc. 

Högintensiv träning har visat sig
vara effektiv och ge en snabb träningsef-
fekt men vår erfarenhet är att ett sam-
spel mellan låg-, medel- och höginten-
siv träning krävs för en långsiktig och
maximal utveckling av uthållighets -
kapaciteten. Bakgrunden till det är att
olika träningsmetoder/intensiteter ger
olika effekt och påverkar olika kroppsli-
ga nivåer; centralt (hjärta, lungor), in-
termediärt (blodvolym, hemoglobin)
och perifert (mitokondrier, kapillärer,
enzymer och kontraktilitet). 

Ett stort antal studier visar positiva
effekter av högintensiv träning för att
förbättra VO2max och uthållig-
hetsprestation. Under senare tid har

A                             Elitaktiv                                                                        Vältränad motionär

Måndag               1. Intervallträning 6 x 5 min i A3
                            2. Distanspass 1.30 i A1                                       2. Styrketräning

Tisdag                  1. Spänst- och styrketräning                                 1. Löpning till arbetet, 0.30 i A2 
                            2. Distanspass 2.00 i A2                                       2. Löpning hem från arbetet 0.45 i A1

Onsdag                1. Distanspass 3.00 i A1
                                                                                                        2. Intervallträning 4 x 8 min i A3-

Torsdag                1. Intervallträning 5 x 10 min A3-
                            2. Distanspass 1.30 i A1                                       2. Distanspass 2.00 i A1-2

Fredag                  1. Snabbhetsträning med korta impulser               1. Löpning till arbetet, 0.30 i A2
                            2. Distanspass 2.00 i A2                                       2. Löpning hem från arbetet 0.45 i A1

Lördag                 1. Kort intervallträning 15 x 1 min i A3+              1. Intervallträning 5 x 5 min i A3
                            2. Distanspass 1.30 i A1                                       

Söndag                 1. Distanspass 3.00 i A1                                       1. Distanspass 3.00 i A1

B                              Elitaktiv                                            Vältränad motionär

7.00-                    Frukost                                        Frukost, barn till dagis/skola etc.

8.00 -9.00            Förbereda träningspass                Arbete

9.00 -12.00          Träningspass 1                             Arbete

12.00-16.00         Mat och vila                                Mat + Arbete

16.00-17.00         Förbereda träningspass                Hämta barn, middag och läxläsning

17.00-19.00         Träningspass 2                             Uppföljning av fritidsaktiviteter, möten etc.

19.00-21.00         Mat och vila                                Träning

22.00-                  God natt!                                     Lägga barn, husarbete, förbereda nästa dag

23.00-                  -                                                  God natt!

Tabell 2A-B.
A) Exempel på ett rekommenderat träningsupplägg till två aktiva med målsättningen om att förbättra sin prestation i längdskidåk-
ning; en elitaktiv som tränar 20–25 timmar per vecka och en motionär med 8–12 timmar träning per vecka förutom arbete och 
familj. B) Exempel på hur träningen anpassas till övriga sysslor i vardagen för den elitaktive och motionären.
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Figur 1.
Principskiss som visar: (A) Träningsbelastning där prestationsförmågan förbättras över tid när nya aktivitetsbelastningar tillförs i
varje överkompensationsfas och (B) överträning när det blir tillfört en ny aktivitetsbelastning innan utövaren är fullständigt åter-
hämtad.

forskare visat att maximal slagvolym
nås vid en högre arbetsintensitet för
vältränade jämfört med otränade. För
mindre tränade personer kan bättre
form uppnås genom att 1) träna rela-
tivt lite på hög intensitet eller 2) träna
mer och med lägre intensitet. För en
fortsatt progression av uthållighetska-
paciteten behöver totalbelastningen
öka. Detta kan uppnås genom att öka
mängden av låg-, mellan- och/eller hö-
gintensiv träning. Då samtliga olym-
piska uthållighetsgrenar avgörs på in-
tensiteter >80 procent av VO2max är
det essentiellt för elitaktiva att till viss
del träna med hög intensitet. Samtidigt
är tyngdpunkten lågintensiv uthållig-
hetsträning vilket har fördelen att id-
rottaren kan arbeta på en steady-state
belastning. Detta leder inte till samma
grad av trötthet så länge energi tas in i
samband med träningen. Därför kan
man genomföra betydligt större trä-
ningsmängd med lågintensiv jämfört
med högintensiv träning – vilket är ef-
fektivt för att utveckla perifer kapaci-
tet, arbetsekonomi och tolerans för
ökad träningsvolym med måttlig till
hög intensitet över tid.

Tillämpad träning och forskning har
därför visat god effekt av låg- och mede-
lintensiv träning på prestation. En van-
lig uppfattning i tidigare träningslittera-
tur var att perifer kapacitet (lokal kapa-
citet) i huvudsak utvecklas med lågin-

tensiv träning, men idag vet vi att all ut-
hållighetsträning utvecklar perifer kapa-
citet. Hur och vilka faktorer som ut-
vecklas beror på vilka muskler som trä-
nas och vart i ”intensitetspektrat” trä-
ningen genomförs. Exempelvis ger lå-
gintensiv träning under lång tid en an-
passning av långsamma muskelfibrer,
medan medelintensiv träning påverkar
både långsamma och snabba muskelfib-
rer. Hög intensitet involverar en stor del
av muskelfibersystemet och en mix av
aerob och anaerob energiomsättning.
Även för motionärer med målsättning
att förbättra sin prestation är höginten-
siv träning en viktig ingrediens i
träningsupp lägget men bör mixas med
låg- och medelintensiv träning.

Att lägga pusslet

Resultatet av en träningsvecka, -månad
eller -år beror inte enbart på de enskil-
da träningspassen utan är en ackumu-
lerad effekt av all genomförd träning.
En utmaning för många motionärer
och elitaktiva är om de vecka efter
vecka genomför träningspassen med
lik artad intensitet, tid och arbetsform.
Detta leder till att träningen saknar en
nödvändig progression och variation
och blir för monoton för att skapa en
långsiktig utveckling. Träningen kan
optimeras med en bättre balanserad pe-
riodisering och variation av trä-
ningspass. Periodisering innebär att

planera in träningsvariation över tid.
Två sätt att periodisera träningen är att 

1) variera träningsvolym (lika för-
delning av intensitet och tränings-
form) mellan olika perioder eller 
2) att aktivt växla mellan perioder
med extra fokus på olika intensiteter
eller rörelseformer (utan att föränd-
ra den totala träningsbelastningen).

För att bibehålla den totala träningsbe-
lastningen under perioder med mindre
träningstid är det funktionellt att öka
intensiteten. Med hjälp av detta kan
träningsnivån upprätthållas eller till
och med förbättras under en begränsad
tid, en kunskap som exempelvis an-
vänds vid formtoppning.

Det överordnade syftet med perio-
disering är en väl ordnad balans mellan
olika träningsbelastningar/-avlastning-
ar. Därigenom kan perioder där krop-
pen bryts ner följas av perioder där den
får möjlighet att absorbera belastning-
arna och överkompensera, innan trä-
ningscykeln återigen repeteras. Man
bör även sträva mot att i sammansätt-
ningen av veckans pass skapa en perio-
disering inne i träningsveckan som ger
något av en liknande effekt. Daglig va-
riation i belastning och rörelseform
ökar toleransen för den totala tränings-
belastningen med aktivering av olika
energisystem, muskler och muskelfib-
rer. 
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Det är exempelvis naturligt med lät-
tare träning efter intensiva tränings -
pass. På så sätt får utövaren en naturlig
variation i fördelningen av tränings -
passen mellan kontinuerlig och inter-
vallbetonad belastning.

En annan faktor som kan ge varia-
tion i träningen är att växla mellan
olika rörelseformer, muskelgrupper
eller terrängtyper. Exempelvis kan en
kanotist variera mellan paddling och
löpning, en längdskidåkare mellan
dubbelstakning och löpning, en löpare
mellan hårdare och mjukare underlag
samt löpning ute och på rullband. I
tillägg kan löparen växla mellan olika
typer av löpskor. Det finns även bra
möjligheter till alternativa träningsfor-
mer som till exempel cross-trainer och
vattenlöpning. Motsvarande variation
kan uppnås i andra uthållighetsidrotter
och en ökad medvetenhet om detta kan
bidra till en ökad tolerans för träning
och en reducering av skador.

Olika pussel

Vardagen för en motionär och en
elitaktiv ser olika ut och därför behöver
träningsbelastningen anpassas så att
det blir tillräckligt med tid för åter-
hämtning. Den elitaktive tränar, äter,
sover, och tränar igen. En vanlig motio-
när är på jobbet från 8 till 17, har inpla-
nerade möten, familj och hem att ta
hand om. För många blir förflyttning-
en till och från arbetet – och tiden då
barnen är på någon form av fritidsakti-
vitet – de tillfällen som finns för att ge-
nomföra egen träning. Mindre tid till
återhämtning leder till en nedsatt tole-
rans och förmåga att kompensera trä-
ningsbelastningen. I tillägg begränsar

vardagens krav individens möjligheter
till variation av olika träningsformer.
Sammantaget leder detta till andra
förutsättningar för vilken typ av trä-
ning som kan genomföras, hur trä-
ningsupplägget bör se ut och hur
”pusslet” kan läggas (Tabell 2A och B).
Då begränsat med tid försvårar möjlig-
heten att träna mycket, rekommende-
ras att prioritera de högintensiva pas-
sen för att upprätthålla den totala trä-
ningsbelastningen. Hur mycket och
vilken typ träning som kan bedrivas be-
höver balanseras mot hur mycket tid
som finns för vila så att träningen leder
till en positiv effekt (Fig. 1A). 

Kvalitetssäkring av 

träningsarbetet

För att nå utveckling och framgång bör
dina viktigaste träningspass – nyckel-
passen – ha hög ”kvalitet”. Exempelvis
att hastigheten vid en viss given arbets -
intensitet är hög och att du klarar att
genomföra hela träningspasset på rätt
nivå/hastighet/belastning/intensitet. 

Om några av dessa pass genomförs
som standardpass (det vill säga under

standardiserade förhållanden med
samma typ av träningspass som dagen
innan, samma träningsrunda/rull-
band/cykel etc.) kan du även använda
passen till att kontrollera om träningen
givit önskat resultat. Tillsammans med
regelbundna tävlingar och testlopp ger
detta möjligheter att styra träningen
bättre och att göra justeringar som ökar
effekten. På så sätt kan du både se att
kvalitén på de mest centrala trä-
ningspassen är bra samtidigt som du
optimerar effekten av träningspro-
grammet.

Gör din egen träningsplanering

Riktiga prioriteringar baserade på en
god förståelse av idrottens specifika ar-
betskrav, kombinerat med en väl balan-
serad sammansättning och progression
av träningen, är basen för en långsiktig
utveckling. Vi har stor tilltro till en in-
dividualisering av träningen för att op-
timera prestationsframgång och har i
den här artikeln givit dig några konkre-
ta redskap för detta. I ett sådant per-
spektiv blir individens förmåga att välja
de lösningar som fungerar av betydelse.
Ju högre nivå en utövare uppnår, desto
mer noga behöver man vara i trä-
ningsarbetet för en fortsatt utveckling. 
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Då begränsat med tid
försvårar möjligheten

att träna mycket, 
rekommenderas 

att prioritera hög -
intensiva pass för att

upprätthålla
tränings belastningen.
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Variation i belastning och rörelseform ökar toleransen för den totala tränings-
belastningen med aktivering av olika energisystem, muskler och muskelfibrer. 




