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Sammanfattning 

Post activation potentiation (PAP) är ett fenomen genom vilket idrottslig prestation ökas som 

en följd av tidigare muskelkontraktioner. Tung styrketräning har visat sig ge en akut 

förbättring vid dynamiska aktiviteter som involverar samma muskelgrupper som 

styrketräningen. 

Syftet med denna studie var att undersöka kraftutvecklingsegenskaperna i underkroppen efter 

ett maximalt marklyftsprotokoll och två olika vilointervaller.  

Frågeställningar 

Kommer ett marklyftsprotokoll kunna ge en förbättrad prestation i längdhopp utan ansats? 

Vilket av experimentets vilointervaller är optimalt för användning av PAP vid hopp efter 

marklyft? Finns det någon korrelation mellan PAP och atleternas styrka? 

Metod 

Tio aktiva styrketräningsutövare (30.8 ± 5.9 år, längd 176.4 ± 7.8 cm, vikt 74.2 ± 12.11 kg) 

deltog i en experimentell studie bestående av tre delar. Vid första tillfället mättes deltagarnas 

1 repetition maximum i marklyft. Vid det andra, respektive det tredje tillfället fick deltagarna 

utföra längdhopp både före ett marklyftsprotokoll och 2.5 (tillfälle 2), respektive 4 (tillfälle 3) 

minuter efter marklyftprotokollet.  

Resultat 

Ett marklyftsprotokoll där vikten ökas från 40 % till 100 % 1RM leder till en 

medelsnittökning i prestation i längdhopp utan ansats på 7,95 ± 8,86 cm, p=0,0195. Båda 

vilointervallerna visade sig vara lika gynnsamma för prestation i längdhopp efter marklyft. 

Det fanns ett måttligt positiv samband mellan PAP och deltagarnas styrka (r=0.43). 

Slutsats 

Den praktiska betydelsen av dessa resultat är att idrottare bör försöka genomföra tunga 

marklyft för att förbättra sin prestation i längdhopp utan ansats. Fler omfattande studier 

behövs för att mer detaljerat undersöka en optimal vilotid mellan marklyft och längdhopp, 

samt typen av atleter som kan ha mest nytta av ett protokoll som i föreliggande studie. 

Sökord: PAP, potentiering, explosivitet, längdhopp, marklyft 
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1 Inledning  
 

1.1 Introduktion 

 

Många idrottsliga moment innebär explosiva rörelser och i exempelvis längdhopp, höjdhopp 

och sprint kan dessa explosiva moment även vara avgörande för platsplaceringen. Att hitta ett 

redskap för att öka idrottslig prestation är både intressant för tränare och idrottare. Bland de 

mest använda träningsstrategier som hittills undersökts räknas strategier som ökar 

rekryteringen av motoriska enheter eller muskelfibrernas aktiveringsfrekvens, strategier som 

ökar synergisternas aktivitet, strategier som leder till en minskad hämning av Golgiapparaten 

och inte minst föreliggande studies ämne – post-activation potentiation (Hilfiker et al., 2007).  

 

1.2 Definitioner 

 

1 Repetition Maximum (1 RM) - Den maximala belastningen som kan lyftas en gång. 

Ballistisk bänkpress - En bänkpress där skivstången kastas upp och lämnar händerna i slutet 

av den koncentriska fasen för att få en acceleration genom hela rörelse banan. 

Box hopp - En övning där man hoppar upp på en låda. 

Elektromyografiska inspelningar (EMG) - Mätning av elektriska spänningsförändringar i 

arbetande muskler med hjälp av elektroder (inne i musklerna) och ytelektroder (på huden). 

Golgiapparaten - En organell som har en viktig funktion i cellens transportsystem- 

Hoffmann reflexen - En elektriskt inducerad reflex som liknar den mekaniskt inducerade 

sträckreflexen. Skillnaden mellan de två reflexer är att ryggradens sträckreflex induceras efter 

att en muskel sträcks ut, medan Hoffman induceras av elektrisk stimulering. 

Lateral bounce - Breda sidohopp från ben till ben. 

Lyftarbälte - Ett bälte som används runt bålen för att spänna bålmuskulaturen och skapa ett 

högt tryck inne i buken med avsikt att avlasta ryggraden vid tunga lyft. 

Marsch med raka ben - Framåt gång med överdrivna, raka arm- och benrörelser och där 

personen strävar efter att nudda foten med den motsatta handen vid varje steg. 

Marsch med raka ben med hopp - Marsch med raka ben där personen utför ett litet hopp vid 

varje. Dessutom utförs övningen i ett snabbare tempo än vid marsch med raka ben. 

Mixat grepp - Grepp där den ena handen proneras och den andra supineras, så att båda 

tummarna pekar åt samma håll. 
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Myosiner - Innefattar en proteinfamilj, som är mest kända för deras roll i musklernas 

kontraktion. De flesta myosin molekyler består av ett huvud, en hals och en svans (Hartman & 

Spudich, 2012). 

Myosins lätta kedjor - Myosin innehåller två tunga kedjor, som utgör myosinets två huvuden 

och svansdelen. Den mellanliggande halsdelen består av fyra lätta kedjor (två per huvud), som 

binder de tunga kedjorna i halsdelen och skapar vinkeln mellan huvudet och svansen 

(Hartman & Spudich, 2012).  

PAP - Post Activation Potentiation. 

PAP-protokoll - Träningsprotokoll som är menad att stimulera PAP. 

PAP-övning - Övning som är menad att stimulera PAP. 

Renshaw celler - Inhibitoriska interneuroner som tar emot input från nedåtgående nervbanor 

och inhiberar uppgifts-relaterade interneuroner med avsikten att reglera styrkan i arbetande 

muskler och deras antagonister (Mentis et al., 2010). 

 

1.3 Bakgrund 

 

Post-activation potentiation (PAP) är ett fenomen genom vilket musklernas prestanda kan 

förbättras akut som en följd av deras kontraktila historia. Robbins (2005) beskriver PAP som 

en omedelbar ökning av muskelkraftproduktionen under explosiva rörelser som utförs efter en 

övning med tungt motstånd. Enligt French, Kraemer & Cooke (2003) har PAP störst 

användning inom idrotter med explosiva moment såsom tyngdlyftning, sprint samt hopp- och 

kastidrotter.  

 

Den underliggande principen kring PAP är att tung belastning innan en explosiv övning 

framkallar en hög grad av aktivitet i det centrala nervsystemet, vilket resulterar i ökad 

rekrytering av motoriska enheter som kan vara upp till trettio minuter (Chiu et al., 2003). En 

maximal kontraktion kommer dock alltid att orsaka trötthet och post-activation potentiation 

samtidigt där trötthet hämmar muskelns kapacitet att utveckla kraft medan PAP främjar det 

(Gilbert et al., 2005). Därför kan en prestationsökning uppnås endast när tröttheten har avtagit 

men potentieringen fortfarande finns kvar (Hodgson, Docherty & Rubbins, 2005).  

 

Alla mekanismerna som leder till en potentiering är inte helt kända men det finns två teorier 

som oftast används för att förklara hur PAP fungerar. Den första involverar myosins 
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regulatoriska lätta kedjor. Enligt denna teori leder maximala frivilliga muskelkontraktioner till 

en ökad grad av fosforyleringen av myosins lätta kedjor. Detta gör att aktin-myosin 

bindningen blir mer mottaglig för kalciumjonerna som frigörs från sarkoplasmatiska retiklet 

och framkallar en serie av händelser vilket leder till en ökad kraftproduktion i muskelfibrerna 

(Rixon, Lamont & Bemden, 2007). En större muskelaktivering leder till att kalciumjonerna 

stannar längre i myofibrillerna och därmed ökar fosforyleringen av myosins lätta kedjor och 

högre impulsfrekvens i muskelfibrerna (Rixon, Lamont & Bemden, 2007). 

 

Den andra teorin tillskriver PAP till Hoffman reflexen som är en typ av reaktion i musklerna 

som sker på grund av stimulation i I-α afferenta fibrer som utgår från muskelspolar. Enligt 

Hoffman-reflex teorin kommer tung belastning att leda till en ökad aktivering av muskel 

spolen, vilket i sin tur leder till ökad urladdning av typ I-α sensoriska fibrer (Hodgson, 

Docherty & Robbins, 2005). Detta kommer att öka alfa-motoriska neuronernas retbarhet 

vilket resulterar i en ökad alfa-gamma samaktivering. Enligt Hodgson, Docherty & Robbins 

(2005) PAP-upplägg framkallas Hoffman-reflexen, vilket i sin tur leder till att musklerna får 

tätare och mer effektiva nervimpulser. 

 

Det finns dock även andra mindre utforskade teorier som försöker förklara mekanismerna 

bakom PAP. Till exempel Hodgson, Docherty och Robbins (2005) samt Tillin och Bishop 

(2009) föreslår att en potentiering även sker på grund av en ökad rekrytering och retbarhet hos 

de motoriska enheterna med högre aktiveringströskel. Andra författare hypotiserar att 

potentieringen kan uppstå som konsekvens av en minskad känslighet hos Golgiapparaten och 

Renshaw cellerna (Scott & Docherty, 2004; Baker & Newton, 2006), och även på grund av en 

ökad aktivitet hos de synergiska musklerna (Scott & Docherty, 2004).  

 

1.4 Forskningsläge 

 

Medan post-activation potentiation upplägg redan används av många tränare och idrottare, är 

forskarna oeniga kring PAP. Det finns gott om studier som visar att post-activation 

potentiation fungerar och mängder av studier som visar att det inte gör det. Detta kan bero på 

det stora antalet variabler som är involverade i förekomsten av post-activation potentiation 

samt på det faktum att en maximal kontraktion alltid genererar trötthet och post-activation 

potentiation samtidigt (Rassier & MacIntosh, 2000).  
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En prestationsökning kan uppnås endast när tröttheten har avtagit men potentieringen 

fortfarande finns kvar (Hodgson, Docherty & Rubins, 2005). Tröttheten som samlas under 

PAP protokollet spelar alltså en stor roll för prestationen vid den explosiva övningen som 

följs därefter. I en review av Tillin och Bishop (2009) kommer författarna fram till att det 

finns två teoretiskt ideala tidpunkter för PAP. Dessa fönster visar perioder där PAP 

överskrider trötthet och skulle därför leda till en förbättrad prestation. Enligt författarna  

gynnas framkallandet av PAP genom att utföra den explosiva rörelsen direkt efter en mindre 

volym av maximala/submaximala kontraktioner respektive några minuter efter en större 

volym av maximala/submaximala kontraktioner.  

 

Förutom PAP-övningens intensitet och belastning har även typen av PAP-övning visat sig att 

kunna påverka den ideala tidpunkten för en potentiering. Gilbert och Lees. (2005) undersökte 

skillnaden mellan PAP med explosiva rörelser och lättare vikter och PAP med tunga 

styrkelyft och kom fram till att explosiva övningar leder till en minskning av trötthet direkt 

efter avslutat PAP-övning (0–3 minuter) och tunga styrkelyft kräver längre vila. Däremot 

varar potentieringseffekten inte så länge med explosiva övningar som vid utförandet av 

styrkelyft med tunga vikter. Detta stämmer delvis överens med fynd av Matuszak et al. (2003) 

som undersökte effekten av olika vilointervaller på upprepade 1 repetition maximum knäböj 

och kom fram till att det krävs minst 1 minut vila för att erfarna styrketräningsutövare ska 

återhämta sig efter utförandet av 1 repetition maximum.  

 

Deltagarnas erfarenhet av tung styrketräning har också visat sig kunna påverka förmågan till 

en potentiering. Fler experiment som har gjorts på träningserfarna och starka idrottare har 

visat en prestationsökning efter utförandet av PAP-övningar. Till exempel undersökte Baker 

(2003) effekten av PAP i överkropp på 16 manliga rugbyspelare med minst 1 års erfarenhet av 

PAP träning. Protokollet bestod av 6 repetitioner i bänkpress på 65 % 1RM följt av en 

ballistisk bänkpress med en absolut vikt på 50 kg. Resultaten visade en genomsnittlig ökning 

på 4,5 % i effektutvecklingen vid ballistisk bänkpress jämfört med deltagarnas prestimuli 

prestation.  

 

Vidare undersökte French et al. (2003) 14 friidrottare som utförde 3 sets á 3 sekunder (3 x 3), 

respektive 3 sets á 5 sekunder (3 x 5) maximalt isometriskt knä extension innan counter 

movement jump (CMJ), drop jump (DJ), 5 m cykelsprint eller isokinetiska knäextensioner. En 

ökning i hopphöjden (5,03 %), maximala reaktionskrafter från underlaget (9,49 %) och 
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acceleration vid knä extension (6,12 %) observerades för 3 x 3 protokollet vid analys av drop 

jumps, dock inte någon potentiering för 5 sekunder cykelsprint eller för CMJ. I samma 

undersökning hittades ingen potentiering för övriga variabler vid protokollet bestående av 3 

set á 5 sekunder maximalt isometriskt knä extension.  

 

Även Gourgoulis et al. (2003) undersökte 14 basketspelare och kom fram till att 5 sets á 2 

repetitioner korta knäböj med ökande intensitet (20 %, 40 %, 60 %, 80 % respektive 90 % 

1RM) leder till en ökad prestation vid CMJ. Genomsnittet för ökningen var 2,9 % dock när 

forskarna delade in deltagarna i två grupper (en stark grupp och en svag grupp) visade 

resultatet en ökning med cirka 4 % för den ”starka gruppen”, jämfört med endast 0,42 % för 

den ”svaga gruppen”.  Detta stämmer överens med resultatet av andra experiment som har 

jämfört grupper bestående av olika starka deltagare och som har visat en prestationsökning 

efter utförandet av PAP-övningar enbart för de starka deltagarna.  

 

Till exempel utförde Duthie et al. (2002) ett experiment på 11 kvinnliga hockey- och 

softbollspelare som styrketränade 5 timmar/veckan. Deltagarna utförde 3 sets á 3 RM korta 

knäböj innan 4 knäböj med hopp med en vikt som representerar 30 % 1RM för korta knäböj. 

Det hittades ingen signifikant förbättring för hopphöjden, maximala kraftutvecklingen eller 

toppeffekten för hela gruppen men en signifikant prestationsökning observerades för de 

starkaste deltagarna, som ökade sin maximala kraftutveckling med 2 %. Chiu et al. (2003) 

fick också blandade resultat. Ett upplägg bestående av 5 sets knäböj på 90 % 1RM utförda 5 

eller 18,5 minuter före box hopp och respektive koncentriskt hopp med vikter som 

motsvarade 30 %, 50% och 70 % 1RM i knäböj visade ingen statistiskt signifikant förbättring 

för hela gruppen. När deltagarna delades i atlet-grupp och motionärs-grupp observerades en 

signifikant förbättring i koncentriskt hopp efter PAP protokollet för atlet-gruppen.  

 

Dessa skillnader förklaras delvis av forskning som fokuserar på att hitta typen av idrottare 

som kan ha nytta av PAP-protokoll eller på typen av PAP-övning som är gynnsam för olika 

grupper av idrottare pekar på att deltagarnas ålder, kön, träningserfarenhet, styrka och 

muskelfibersammansättning har visat sig ha stor betydelse för deltagarnas individuella 

benägenhet att få en potentiering. Till exempel kom Hamada et al. (1985) fram till att 

personer med större andel av snabba muskelfibrer har en högre potentieringsförmåga än 

personer med en större andel långsamma muskelfibrer.  

 



 

6 
 

Vidare visar Wilson et al. (2013) i en metaanalys hur en större träningserfarenhet leder till är 

en större benägenhet för potentiering samt att kvinnor och män svarar lika bra på PAP 

protokoll. Detta stämmer inte helt överens med Arabatzi et al. (2014) som visade att män fick 

mer signifikanta nivåer av potentiering än kvinnor. Dessutom hittade Arabatzi et al. (2014) att 

åldern har stor betydelse för förmågan att få en potentiering och att barn mellan 10–15 år inte 

kan öka sin prestation med hjälp av PAP-protokoll.  

 

En annan viktig faktor som har visat sig att kunna påverka förmågan till en potentiering är 

PAP-protokollets volym. Forskning pekar på att en för lite volym av PAP-övningen inte leder 

till någon potentiering. Till exempel Jensen och Ebben (2003) använde ett PAP-protokoll 

bestående av ett set á 5 RM knäböj och resultatet visade inte någon prestations ökning i CMJ 

oavsett deltagarnas styrka och det använda vilointervallet (10 sekunder, 1,2,3 respektive 4 

minuter). Dessutom kunde Scott och Docherty (2004) inte märka någon potentiering efter 

utförandet av 5 RM knäböj på CMJ och längdhopp utan ansats även efter 4 pass.  

 

Inte heller Guillich och Schmidtbleichers (1996) kunde hitta någon statistisk signifikant 

prestationsökning efter utförandet av ett PAP-protokoll med låg volym. Forskarna undersökte 

användningen av PAP i underkroppen på 45 manliga och 46 kvinnliga elitidrottare inom olika 

explosiva idrotter. Resultaten visade att 3–5 maximala isometriska bänkpressar inte leder till 

en signifikant ökning i explosivitet i överkroppen, samt att 3–5 maximala isometriska 

unilaterala benpressar inte leder till en signifikant ökning i höjden vid CMJ.  

 

Vidare verkar PAP-protokollets volym påverka potentieringsförmågan oavsett valet av PAP-

övning. Till exempel använde Lim & Kong (2013) olika typer av PAP stimulerande övningar 

för att testa prestation i sprint på en grupp idrottare. För att tekniken inte skulle påverka 

resultaten så valde forskarna enbart erfarna sprinters. Vid varje tillfälle fick deltagarna testa 

en av följande PAP stimulerande övningar: en isometrisk maximal knäextension, en maximal 

isometrisk knäböj, en vanlig djup knäböj på 90 % 1RM och ingen övning alls. Fyra minuter 

efter varje PAP upplägg utförde deltagarna 10, 20 eller 30 meter sprints. På gruppnivå hittade 

forskarna inga skillnader mellan de fyra olika PAP stimulerande aktiviteter och inte ens någon 

skillnad mellan tillfället utan PAP stimulerande övning och de andra tillfällena. Resultatet 

visade dock individuella skillnader mellan olika tillfällen.   
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Det finns även forskning som har undersökt skillnaden mellan PAP-protokoll med olika 

intensitet. Till exempel i en studie på 8 olympiska lyftare undersökte Fukutani et al. (2004) 

skillnaden mellan två olika knäböj protokoll: ett högintensivt (5 x 45 %, 5 x 60 % 1RM, 3 x 

75 % 1 RM, 3 x 90 % 1RM) och ett lågintensivt (5 x 45 %, 5 x 60 % 1RM, 3 x 75 % 1 RM). 

Deltagarna utförde höjdhopp 60 sekunder efter vardera av dessa två knäböjsprotokoll och 

resultaten visade att båda uppläggen ledde till en prestationsökning i höjdhopp, dock med en 

större prestationsökning för det högintensiva protokollet.  

 

Andra forskare har undersökt hur PAP kan framkallas med hjälp av mindre klassiska metoder. 

Faigenbaum et al. (2006) använde ett protokoll bestående av 9 dynamiska övningar utförda 

med viktvästar och kom fram till att protokollet ledde till en prestationsökning i längdhopp. 

Turner et al. (2014) undersökte effekten av plyometriska övningar med och utan viktväst på 

och resultaten visade att sprint accelerationen förbättras betydligt efter plyometrisk träning 

både med och utan viktväst. Frantz och Ruiz (2011) undersökte skillnaderna mellan effekten 

av dynamisk stretching, statisk stretching och ingen stretching på prestation i vertikalt hopp 

och längdhopp utan ansats. Upplägg som bestod av 18 dynamiska övningar ledde till en 

signifikant prestationsökning jämfört med statisk stretching och ingen stretching. Däremot 

visade resultaten att statisk stretching ledde till en prestationsminskning för både vertikalt 

hopp och längdhopp utan ansats jämfört med ingen stretching. 

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter  

 

Tidigare forskning har visat att PAP fungerar för rätt idrottare, med rätt PAP övning, rätt 

belastning, intensitet och volym samt rätt vilointervall efter PAP övningen. Då det inte fanns 

några möjligheter att använda avancerade mätapparater valdes det längdhopp utan ansats som 

den explosiva övningen som skulle testa deltagarnas prestation pre- och poststimuli. 

Övningen valdes för att längdhopp utan ansats är en explosiv övning vars prestation enkelt 

och med precision kan mätas med ett måttband. 

 

I och med att längdhopp utan ansats är en höftdominant övning ansågs det viktigt att använda 

ett höftdominant styrkelyft som PAP stimulerande övning. De flesta experiment med hopp har 

gjorts med olika varianter av knäböj (Chiu et al., 2003, Duthie et al., 2002; Jensen & Ebben, 

2003; Scott & Docherty, 2004; Lim & Kong 2013), dock i föreliggande studie används 
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marklyft. En anledning till att marklyft valdes är att knäböj innebär att överkroppens position i 

början av den koncentriska fasen är mer upprätt, medan vid marklyft är överkroppens position 

mer horisontellt (Hales, Johnson & Johnson, 2009). Därför ansågs marklyftens koncentriska 

fas likna längdhoppets avstamp fas i större utsträckning. Vidare visar marklyft en mycket 

högre skivstångs-hastighet vid början av den koncentriska fasen jämfört med vid den 

koncentriska fasen av en knäböj (Hales, Johnson & Johnson, 2009). I och med att prestation i 

längdhopp utan ansats är väldigt beroende av hastigheten i övningens koncentriska fas ansågs 

marklyft vara en mer passande PAP övning än knäböj.   

 

Då det gäller deltagarna tenderar forskning peka på att starka personer (Gourgoulis et al., 

2003) och personer som har större träningserfarenhet (Wilson et al., 2013) har större nytta av 

PAP metoden. På grund av detta ansågs det viktigt att ett av kraven för att kunna delta i 

experimentet var att deltagarna skulle ha minst 3 års erfarenhet av styrketräning samt att de 

skall kunna marklyfta minst sin egen kroppsvikt. Trots att starka idrottare brukar kunna lyfta 

mycket mer än enbart sin kroppsvikt, ansågs det viktigt att tillåta mindre starka deltagare att 

kunna delta i experimentet. Anledningen till detta är för att studiens tredje frågeställning 

handlar om frågan om det finns något samband mellan deltagarnas styrka och deras förmåga 

att få en potentiering.  

 

Olika typer av belastning har använts av tidigare forskning, såsom absoluta vikter, procent av 

kroppsvikten eller procent av 1RM. Både belastning angiven i form av absoluta vikter och 

som procent av kroppsvikten kan innebära olika ansträngningsnivåer då deltagarna kan vara 

olika starka. Framkallandet av en potentiering kräver en viss grad av ansträngningsnivå och 

därför anses det mer relevant för föreliggande studies syfte att använda en belastning i form 

av procent av 1RM, vars resultat går att ställas i relation till deltagarnas maximala insatser.  

 

För både marklyftsprotokollet och protokollet för att testa 1 RM i marklyft valdes det liknade 

upplägg. Det ansågs viktigt att deltagarna ska vara uppvärmda innan utförandet av ett 

maximalt försök i marklyft och därför bestämdes belastningen till 19 repetitioner fördelade i 

10 sets, med en ökande vikt (40%, 40%, 60%,70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95% respektive 

100% 1RM), ökande vilointervaller mellan sets (10 s, 30 s, 60 s, 90 s, 120 s, 120 s, 180 s, 240 

s) och minskande antal repetitioner (4, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1). Anledningen till den valda 

belastningen och vilan var att forskning pekar på att framkallandet av en potentiering kräver 

både att PAP-stimulerande övningen ska utföras med tillräckligt tunga vikter och en lagom 
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volym (Jensen och Ebben, 2003) och att tröttheten behöver börja avta för att maximera 

potentieringen (Gilbert et al., 2005). Dessutom har även andra författare använt PAP-

protokoll där vikten ökar mellan sets och fått positiva resultat (Fukutani et al., 2004; 

Gourgoulis et al., 2003).  

 

Till planeringen av experimentet upplägg användes även information om vanor som 

styrketräningsutövare brukar ha då det gäller vilointervallerna mellan sets, som brukar ligga 

mellan 30 sekunder och 5 minuter. Slutligen bestämdes det att upplägget ska inkludera två 

olika vilointervaller för tillfälle 2, respektive 3, som fastställdes vid 2,5 respektive 4 minuter 

efter marklyftsprotokollet.   

 

1.6  Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka kraftutvecklingsegenskaperna i underkroppen efter 

ett maximalt marklyftsprotokoll och två olika vilointervaller.  

 

Frågeställningar: 

 

• Kommer ett marklyftsprotokoll kunna ge en förbättrad prestation i längdhopp utan 

ansats? 

• Vilket av experimentets vilointervaller är optimalt för användning av PAP vid hopp 

efter marklyft?  

• Finns det någon korrelation mellan PAP och atleternas styrka? 

 

1.7 Hypotes 

 

Experimentets hypotes är att ett marklyftsprotokoll där vikten gradvis höjs från 40 % 1RM till 

100 % 1RM kommer att resultera i en ökad stimuleringsgrad av centrala nervsystemet som i 

sin tur kommer att leda till en ökning i prestation i längdhopp utan ansats. Det hypotiseras att 

en 4 minuters vilointervall efter marklyftsprotokollet kommer att visa en större potentiering 

än en 2,5 minuters vilointervall, då testpersonerna kommer hinna återhämta sig i högre grad 

efter det längre intervallet. 
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2 Metod 

 

2.1 Litteratursökning 

 

Sökningar efter vetenskapliga artiklar som berör samma område som föreliggande studie 

utfördes mellan september-november 2014 i MEDLINE / Pub Med (1966–2014) och Google 

Scholar (1980–2014) databaser samt i "Journal of Strength and Conditioning Research" 

tidskrift. Bland de nyckelord eller kombinationer av sökord som användes fanns: "post 

activation potentiation", "PAP", "contrast training", "power", "squat", "deadlift", "jump", 

"countermovement jump", "broad jump”, "physiology",” biomechanics”, “time of day effect” 

och “1 repetition maximum”. Två vetenskapliga artiklar rekommenderades av kontakter och 

skaffades via e-post. Bilaga 1 innehåller mer detaljerad information om sökningen efter 

vetenskaplig litteratur.  

 

2.2 Experimentell studie 

 

Experimentet bestod av tre delar. Vid det första tillfället mättes deltagarnas 1 repetition 

maximum (1 RM) i marklyft. För att räkna vikterna som skulle användas under tillfälle 1 fick 

deltagarna ange deras uppskattade 1 RM i marklyft. Innan marklyftsprotokollet fick 

deltagarna utföra rörlighetsövningar under 5 minuter: framåt utfall med motsatt arm utsträckt 

uppåt, Spiderman walk och komplex rörlighetsövning med pinne. Därefter följde de ett 

marklyftsprotokoll där vikterna ökades gradvis, som tabell 1 visar. Om inte beräknat värde 

kunde sättas på skivstången, då användes den närmaste lägre vikten som kunde byggas med 

viktplattorna och skivstången för respektive set (maximal avvikelse <0.5 kg). 

 

Tabell 1-Marklyft protokoll för tillfälle 1 

%RM 40 % 40% 60% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Reps 4 4 3 2 1 1 1 1 1 

Vila 10 s 30 s 60 s 90s 120 s 120 s 180 s 240 s 300 s 

 

Därefter lades det på ytterligare 2 viktplattor á 1,25 kg var på stången och ett nytt försök 

utfördes, med 5 minuter vila därefter. Om deltagarna inte klarade att lyfta den nya vikten med 

rak rygg genom hela lyftet, ersattes 1,25 kg viktplattorna med 1 kg viktplattor och därefter ett 
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nytt försök utfördes med ytterligare 5 minuters vila därefter. Om deltagarna inte klarade 

denna vikt då ersattes viktplattorna på 1 kg mot 0,5 kg viktplattor istället och ett sista försök 

utfördes. Den högsta vikten som deltagarna kunde lyfta med rak rygg genom hela lyften under 

tillfälle 1 användes för marklyftprotokollet under tillfälle 2, respektive 3.  

 

Vid det andra tillfället fick deltagarna börja med en uppvärmning (se tabell 4), utföra 3 

maximala längdhopp utan ansats (prestimuli), fortsätta med ett marklyftprotokoll och därefter 

vila 2,5 minuter och avsluta med ytterligare 5 maximala längdhopp utan ansats (poststimuli). 

Det tredje tillfället skiljer sig från det andra tillfället bara då det gäller vilan mellan 

marklyftprotokollet och längdhoppen poststimuli, som fastställdes vid 4 minuter efter 

marklyft. Nedan visas uppläggen för tillfälle 2 och 3: 

 

 Tabell 2. Upplägg för tillfälle 2 

1 Uppvärmning inför längdhopp 

2 Vila 60 s 

3 Max hopp Vila 60 s Max hopp Vila 60 s Max hopp Vila 60 s Max hopp 

4 Vila 60 s 

5 Marklyft protokoll 

6 Vila 2,5 minuter  

7 Max 

hopp 

Vila  

60 s 

Max 

hopp 

Vila  

60 s 

Max 

hopp 

Vila  

60 s 

Max 

hopp 

Vila  

60 s 

Max 

hopp 

 

 
 

 

 

 

Tabell 3.  Upplägg för tillfälle 3 
 

1 Uppvärmning inför längdhopp 

2 Vila 60 s 

3 Max hopp Vila 60 s Max hopp Vila 60 s Max hopp Vila 60 s Max hopp 

4 Vila 60 s 

5 Marklyft protokoll 

6 Vila 4 minuter  

7 Max 

hopp 

Vila  

60 s 

Max 

hopp 

Vila  

60 s 

Max 

hopp 

Vila  

60 s 

Max 

hopp 

Vila  

60 s 

Max 

hopp 

 

 

Uppvärmningen bestod av 7 olika övningar med kroppsvikten, som tabell 3 nedan illustrerar: 
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Tabell 4. Uppvärmning inför längdhopp utan ansats 

 

 

Marklyftsprotokollet vid tillfälle 2, respektive 3 liknade marklyftsprotokollet från tillfälle 1, 

dock med nya värden i tabellen som räknades ut med hjälp av värdet som deltagarna fick vid 

tillfälle 1. Efter utförandet av den sista repetitionen i marklyftsprotokollet fick deltagarna 

vänta 2,5 minuter vid tillfälle 2, respektive 4 minuter vid tillfälle 3 innan de började med 

längdhoppen poststimuli.  

 

2.3 Deltagarna 

 

Experimentets urval bestod av tio mycket aktiva styrketräningsutövare, tre kvinnor och sju 

män i åldrarna mellan 20 och 40 år. Två av deltagarna hoppade av efter tillfälle 2 på grund av 

akuta skador som inte var relaterade till experimentet. Deltagarna rekryterades genom 

personlig kännedom samt genom annonsering på idrottsanläggningarnas hemsidor. Åtta av 

deltagarna är eller har varit aktiva idrottare inom en av följande idrotter: ishockey, handboll, 

fotboll, kampsport och CrossFit. De andra två hade ingen idrottslig bakgrund men var väldigt 

aktiva styrketräningsutövare som lägger till sprints och smidighet till sina träningsscheman, 

utför 4–6 träningspass i veckan och periodiserar sin träning. Deltagarnas vilointervaller under 

träningen brukade variera mellan 30 sekunder och 5 minuter. Alla deltagarna kunde marklyfta 

minst sin egen kroppsvikt, hade varit skadefria i ben och rygg det senaste året och har 

styrketränat i minst 3 år. Fyra av deltagarna hade tidigare erfarenhet av träning med 

längdhopp utan ansats. För att undvika att deltagarnas resultat skulle påverkas av testmiljön 

fick varje deltagare utföra testtillfällen på sin vanliga träningsanläggning enligt nedan: 

Övning Antal repetitioner Vila 

Framåt utfall med motsatt arm utsträckt uppåt 2 gånger á 45 sekunder 15 s 

Framåt-bakåt pendling av benen 10 / ben - 

Lateral pendling av benen 10 / ben - 

Marsch med raka ben (”straight leg march”) 2 gånger á 20 m 30 s 

Marsch med raka ben med hopp (”straight leg march 

with skip”) 

2 gånger á 20 m 30 s 

Lateral bounce 2 gånger á 10 st./ ben 30 s 

Lätta längdhopp 3 gånger á 3 hopp 10 s 
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• Fem deltagare testades på Endorfin i Lerum AB 

• Två deltagare testades på Borås Sportcenter AB 

• En deltagare testades på CrossFit Ibex i Borås  

• Två deltagare testades på CrossFit Lerum.   

 

Experimentet bestod av tre olika moment, med minst 4 dagar i mellan, vid ungefär samma tid 

på dagen. Anledningen till detta var för att minska chansen att deltagarnas prestation ska 

påverkas av tiden på dagen (Cappaert et al., 1999).  

 

           Tabell 5. Deltagarnas egenskaper. * 

Deltagare Ålder 

(år) 

Kön 

 

Idrott 

 

Nivå Aktiv Längd 

(cm) 

Vikt 

(kg) 

Marklyft  

1RM 

(kg) 

Marklyft 

1RM  

(kroppsvikt) 

A 31 m Ishockey/CF Elit/Elit Nej/Ja 183 101,5 211,5 2,08 

B 22 m Kamp/gym Träning Nej/Ja 179 69 110 1,59 

C 36 m Kamp/gym Subelit Nej/Ja 172 75 160 2,13 

D 36 m Kamp/gym Elit Nej/ja 178 75 150 2 

E 31 f Gym Träning Ja 160 50 75,5 1,51 

F 40 m Kamp/gym Subelit Nej/Ja 181 78 174 2,23 

G 30 m Fotboll/CF Div5/Träning Ja/Ja 175 71,5 140 1,95 

H 31 f CF (crossfit) Elit Ja 173 67 122 1,82 

I 30 f Handboll Div2 Ja 172 80 86,5 1,08 

J 21 m Gym Träning Ja 191 75 110 1,46 

 30,8 - - - - 176,4 74,2 133,95 1,78 

SD 5,9 - - - - 7,8 12,11 39,43 0,34 

                     *1RM = 1 repetition maximum 

 

 

2.4 Etiskt övervägande  

 

Endast myndiga personer fick delta i experimentet. Deltagarna fick ett informationsblad till 

sin e-post med information om studiens utförande och syfte, risker samt fördelar innan 

experimentets första tillfälle. Informationsbladet innehöll även telefonnummer och e-

postadress till experimentansvarig som skulle kunna besvara alla eventuella frågor relaterade 

till experimentet. Deltagarna informerades att deltagandet var helt frivilligt och att de hade 

rätt att när som helst kunna avbryta experimentet utan att behöva ge en förklaring. För att 

skydda deltagarnas anonymitet ersattes deras namn med en tvåsiffrig kod som deltagarna 
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själva fick välja och endast experimentansvarig hade tillgång till deltagarnas namn och 

personnummer. 

 

2.5 Instruktioner 

 

Innan testtillfällena fick deltagarna fylla i ett frågeformulär och ange antropometriska 

uppgifter (vikt, längd), uppgifter om deras träningserfarenheter, nuvarande tränings vanor, 

deras uppskattat 1 repetition maximum (1 RM) i marklyft samt berätta om hur de själva 

upplevde sin rörlighet i rygg och lår. Under rubriken ”anteckningar” noterades information 

som deltagarna angav och ansågs viktigt, om hur de upplevde testernas olika moment. 

Deltagarna fick även instruktioner om att avstå från alkohol under dagarna före testtillfällena 

och inte äta inom två timmar innan mätningarna. Under mätningarna fick deltagarna dricka 

vatten ad libitum.  

 

2.6 Redskap och regler för godkänt utförande 

 

Innan varje moment som ingick i experimentet fick deltagarna muntliga och visuella 

anvisningar. För marklyften användes Eleiko viktplattor från 0,5 upp till 25 kg (0,5 kg, 1 kg, 

1,25 kg, 2 kg, 2,5 kg 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg) samt en standard 20 kg Eleiko 

skivstång. Vikten som sattes på skivstången kunde därför ökas med en skillnad på minst 0,5 

kg mellan två olika lyft. Startpositionen för lyften bestämdes att vara med skivstången 

liggande på marken, fötterna i höftbrett, flekterade knän, vertikala smalben, tillbaka skjutna 

höfter och med händerna placerade strax utanför benen. Med mixat grepp fick deltagarna lyfta 

skivstången från marken nära kroppen och komma i upprätt position. De fick rådet att hälla en 

neutral huvudposition för att minska chansen att tappa rätt hållning dvs rak rygg genom hela 

lyften. Ett godkänt försök ansågs när deltagaren kunde lyfta vikten inom 2 sekunder utan att 

tappa rätt hållning. Deltagarna fick själva bestämma om de skulle använda lyftarbälte eller 

inte.  

 

För mätning av längdhopp användes Hultafors Mätband PR 5M och den mätes från tåspets till 

kortaste nedslagsmärket och mätfel bestämdes för ± 2mm (<0,002 %). Om längdvärdet 

sluttade mellan ”,8”-”,2” rundades värdet till ”,0”. Om Längdvärdet sluttade mellan ”,3”-”,7” 

rundades värdet till ”,5”.  Deltagarna fick hoppa från en höft bred position och bestämma 
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själva över tekniken som de skulle använda. Under vilotiderna fick deltagarna röra på sig runt 

fritt i rummet. Deltagarna fick muntliga instruktioner när tiden för experimentets aktiva delar 

närmade sig: ”15 sekunder kvar, 10, 5, 4, 3, 2, 1, kör!” 

 

2.7 Statistisk analys 

 

2.7.1 Beräkningar 

 

För att räkna prestationsskillnaden mellan pre- och poststimuli längdhoppen användes 

deltagarnas högsta värde i längdhopp innan marklyftsprotokollet för tillfälle 2 (Pre2) 

respektive 3 (Pre3) samt det högsta värdet för längdhopp efter marklyftprotokollet för tillfälle 

2 (Post2) respektive 3 (Post3). Prestationsskillnaden räknades för både tillfälle 2 respektive 3 

enligt nedan: 

 

• Dif2 = Post2 - Pre2   

• Dif3 = Post3 - Pre3  

 

Prestationsskillnaderna vid tillfälle 2 respektive 3 jämfördes med varandra och data från det 

tillfället vars prestationsskillnad hade det största reella värdet (Difmax) användes för studiens 

statistiska analyser, enligt förklaringen nedan: 

 

• Om Dif2> Dif3: 

- Pre2 och Post2 användes till statistiska analyser för deltagaren i fråga 

- Premax = Pre2;  

- Postmax = Post2;  

- Difmax = Dif2   

 

• Om Dif2 <Dif3: 

- Pre3 och Post3 användes till statistiska analyser för deltagaren i fråga  

- Premax = Pre3;  

- Postmax = Post3;  

- Difmax = Dif2   
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2.7.2 Software  

 

Alla värden samlades i Microsoft Excel 2010 databas (Microsoft Corporation, WA, USA). 

Statistiska analyser för beräkning av styrkan utfördes med hjälp av ”DSS Research online/ 

Statistical Power Calculator/One-Tail Test” statistik programvaran (DSS Research Inc., 

Texas, USA). Graphpad QuickCalcs online statistisk programvara (2014 GraphPad Software, 

Inc., CA, USA) användes för t-test för beroende variabler (Paired t-test). Signifikansnivån 

fastställdes till p≤0.05 och data presenteras som medelvärde ± SD.  

 

2.7.3 Bortfall 

 

Två av deltagarna hoppade av efter tillfälle 2 på grund av skador icke relaterade till  

föreliggande undersökning. För studiens första frågeställning användes Pre2 som Premax och 

Post2 som Postmax, och Difmax beräknades Difmax=Post2-Pre2. Frågan om ett 

marklyftprotokoll kommer att framkalla en potentiering kunde besvaras eftersom för studiens 

statistiska analys användes endast deltagarnas högsta värde i längdhopp utan ansats, pre- och 

poststimuli, vid ett tillfälle. För studiens andra frågeställning användes inte några av dessa två 

deltagares resultat, eftersom frågeställningen krävde en jämförelse mellan resultaten vid 

Tillfälle 2 och Tillfälle 3. För studiens tredje frågeställning användes inte resultaten som 

erhållits av deltagarna som hoppade av. Anledningen till detta är att det inte går att med 

noggrannhet besvara frågan, om hur sambandet mellan deltagarnas styrka och deras förmåga 

att få en potentiering ser ut, utan att veta om deltagarna fick en maximal potentiering vid 

tillfälle 2 eller om de hade fått en även större potentiering vid tillfälle 3.  

 

2.8 Reliabilitet 

 

Alla deltagare utförde samma testprotokoll. Föreliggande uppsats innehåller den 

dokumentation som behövs för att alla moment som ingår i forskningen ska kunna 

standardiseras: testledare, testmiljö, val av deltagare, studiens upplägg för varje tillfälle, 

protokoll för att få reda på 1 RM i marklyft, marklyftprotokoll, protokoll för uppvärmning 

inför längdhopp, redskap och testutrustning som använts samt regler för godkänt utförande, 

frågeformulär med testresultat, informationsblad, val av data och kalkyler som ingår i studiens 

statistiska beräkningar samt det använda software.  
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2.9 Validitet  

 

Studiens upplägg syftade till att ta reda på hur ett marklyftsprotokoll kommer att påverka 

deltagarnas prestation i längdhopp utan ansats. Marklyftsprotokollet användes som studiens 

oberoende variabel och alla deltagarna fick utföra samma protokoll anpassat till deras egen 

styrka. Samma redskap (en Hultafors Mätband PR 5M) användes för att mäta alla värden på 

längdhoppen. Mätfel fastställdes vid ±2 mm (<0,002%). Anledningen till varför deltagarna 

fick utföra längdhopp utan ansats både innan och efter stimuli (tillfälle 2 och tillfälle 3) är att 

längden på poststimuli hoppen inte ska påverkas av deltagarnas dagsform. Skillnader som 

hittades mellan pre- och poststimuli prestation i längdhopp kan till stor del förklaras av 

studiens oberoende variabel dvs att marklyftprotokollet påverkade deltagarnas 

prestationsskillnad längdhopp. Studiens interna validitet anses att vara medelhög. 

 

3 Resultat  

 

3.1 Presentation av data 

 

Deltagarnas resultat i längdhopp utan ansats före och efter marklyftprotokollet presenteras i 

tabell 6 respektive 7 nedan:  

 

Tabell 6. Tillfälle 2 - Deltagarnas värden för längdhopp pre- och poststimuli 

Deltagare Pre1 

(cm) 

Pre2 

(cm) 

Pre3 

(cm) 

 Post1 

(cm) 

Post2 

(cm) 

Post3 

(cm) 

Post4 

(cm) 

Post5 

(cm) 

A 248 255 255  255,5 250 257 253 261 

B 244,5 240,5 245,5  232 242 244,5 239,5 249,5 

C 208 216 225  219 222,5 226 253 225 

D 222 226 222  229 227,5 226,5 233 223,5 

E 177 181 178  179 184,5 190 189 181 

F 217 229 237  232 239,5 230 235 234 

G 246 252 247  246,5 247 238,5 247 249,5 

H 243,5 248 245  236,5 245 240,5 231,5 237,5 

I 169,5 175 171  178,5 174 179 180 178 

J 213 211,5 211,5  207,5 217 211 217,5 212 

 218,85 223,4 223,7  221,55 224,9 224,3 227,85 225,1 

SD 26,84 26,62 27,65  24,77 25,15 23,21 24 26,55 

 

 



 

18 
 

Tabell 7. Tillfälle 3-Deltagarnas värden för längdhopp pre- och poststimuli 

Deltagare Pre1 

(cm) 

Pre2 

(cm) 

Pre3 

(cm) 

 Post1 

(cm) 

Post2 

(cm) 

Post3 

(cm) 

Post4 

(cm) 

Post5 

(cm) 

A 245 245 247  249,5 246 251 250,5 249,5 

B 233 240 244  225 215 236 235 242 

C 233,5 238 228  240 229,5 237 241 243 

D 217 211 223  218 223,5 241 224 212 

E 174 174 180  179 180 191 182 183 

F  - -  - - - - - 

G 250 253 254  243 249,5 246 256 247 

H 228,5 238 244  232,5 239 242,5 240,4 236 

I - - -  - - - - - 

J 217 213 218,5  202,5 218 217 215 210 

 224,75 226,5 229,81  223,68 225,06 232,68 230,5 227,81 

SD 22,08 24,16 22,19  21,97 20,71 18,34 22,12 22,11 

 

3.2 Frågeställning 1: Kommer ett marklyftprotokoll kunna ge en förbättrad 

prestation i längdhopp utan ansats? 

 

Paired samples t-testen visade att det dubbelsidiga P värdet (two-tailed P value) är lika med 

0,0195, värde som anses vara statistiskt signifikant. Skillnaden mellan medelvärdet för 

Postmax och medelvärdet för Premax är lika med 7 950 (SD=8,86 cm), med 95% 

konfidensintervall för denna skillnad: från 1,611 till 14,289 (α =0.05, P=88,35). Det innebär 

att en statistiskt signifikant medelsnittökning på 7,95 cm observerades för längdhopp utan 

ansats. Andra värden använda i beräkningarna: t = 2,8370, df = 9, SED = 2,802. Figur 1 och 2 

nedan visar skillnaden mellan deltagarnas bästa prestation före och efter marklyftprotokollet 

vid tillfälle 2 respektive 3: 

 

Figur 1. Tillfälle 2 - Längdhopp skillnad efter marklyft med 2,5 min vila 
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 Figur 2. Tillfälle 3 -  Längdhopp skillnad efter marklyft med 4 min vila 

 

Figur 3 nedan visar för varje deltagare längdvärden uppnådda vid det tillfället då skillnaden 

mellan post- och prestimuli värden har det största reella värdet (Difmax): 

 

 

Figur 3. Bäst skillnad mellan pre- och poststimuli längdhopp 

 

3.3  Frågeställning 2: Vilket av experimentets vilointervaller är optimalt för 

användning av PAP vid hopp efter marklyft?  

 

Bland deltagarna som genomförde alla 3 tillfällen så fanns det lika många deltagare, som fick 

större potentiering med 2,5 minuter vila, än de som fick högre potentiering med 4 minuter 

vila, som tabell 4 nedan visar.  
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Tabell 8. Jämförelse mellan Tillfälle 2 och Tillfälle 3 

Deltagare Pre 2,5 

(cm) 

Post 2,5 

(cm) 

Skillnad 

 2,5 (cm) 

Pre 4 

(cm) 

Post 4 

(cm) 

Skillnad 4 

(cm) 

Difmax 

(cm) 

Bäst skillnad 

med tillfälle 

1 255 261 6 247 251 4 6 2 

2 245,5 249,5 4 244 242 -2 4 2 

3 225 253 28 238 243 5 28 2 

4 226 233 7 223 241 18 18 3 

5 181 190 9 180 191 11 11 3 

6 237 239,5 2.5 - - - 2.5 - 

7 252 249,5 -2,5 254 256 2 2 3 

8 248 245 -3 244 242,5 -1,5 -1,5 3 

9 175 180 5 - - - 5 - 

10 213 217,5 4,5 218,5 218 -0,5 4,5 2 

 225,75 231,8 6,05 231,06 235,56 4,5 7,95 2 

SD 28,47 27,48 8,6 23,88 21,12 6,91 8,86 - 

 

 

3.4 Frågeställning 3:  Finns det något samband mellan deltagarnas styrka och 

PAP? 

 

Det fanns ett måttligt positivt samband mellan PAP och deltagarnas styrka (r=0.43), där 19% 

av potentieringen kan förklaras av styrkan (R² = 0,1929). 

 

Figur 4.  Korrelation mellan styrkan och prestationsskillnaden 
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4 Sammanfattande diskussion 

 

4.1  Resultat diskussion 

 

4.1.1 Frågeställning 1: Kommer ett marklyftsprotokoll kunna ge en förbättrad 

prestation i längdhopp utan ansats? 

 

Studiens resultat visade en ökad prestation i längdhopp utan ansats efter marklyftprotokollet 

som bekräftar hypotesen att ett marklyftprotokoll skulle framkalla en potentiering.  

Maximala kontraktioner i samma muskler som är aktiva under den följande explosiva 

övningen har visats framkalla en potentiering. Tidigare forskning pekar på, att maximala 

isometriska kontraktioner (Guillich & Schmidtbleicher, 1996; French et al., 2003;), tunga 

styrkelyft med fullt rörelseomfång (Baker, 2003; Fukutani et al., 2004) eller med partiella 

rörelser (Young, Jenner & Griffiths, 1998; Gourgoulis et al., 2003), dynamiska 

uppvärmningar med viktvästar (Feigenbaum et al., 2006) och även med plyometriska 

övningar (Turner et al., 2014) kan framkalla PAP effekten. Det kan spekuleras att, den 

viktigaste förutsättningen för att en potentiering ska framkallas är att muskulaturen som är 

aktiv under den explosiva övningen ska genomgå en maximal aktivering under PAP övningen 

oavsett typen av stimuli. I föreliggande studie användes ett protokoll med tunga styrkelyft där 

det sista lyftet utfördes med en maximal intensitet. Detta associeras med en hög rekryterings 

grad av typ II motorenheterna, vilket anses vara en viktig förutsättning för att en potentiering 

ska uppstå (Chiu et al., 2003). 

 

Föreliggande resultat pekar på att tidigare forskning där PAP protokollet inte framkallade en  

potentiering för prestation i explosiva övningar kunde ha använt en för låg belastning under  

PAP protokollet. Lim och Kong (2013) använde ett protokoll bestående av ett set á 5 RM 

knäböj som representerar både en lägre intensitet och en lägre volym än föreliggande studiens 

upplägg. Vidare använde även Jensen och Ebben (2003) ett upplägg med låg belastning där 

ingen av studiens PAP protokoll (en maximal isometrisk knäextension, en maximal isometrisk 

knäböj med statiskt håll och en vanlig djup knäböj på 90 % 1RM) framkallade någon 

potentiering. Baker (2003) däremot hittade en potentiering med ett protokoll med låg 

belastning (6 repetitioner i bänkpress på 65 % 1RM) dock hade experimentets deltagare minst 

1 års erfarenhet av PAP träning, vilket indikerar att det finns flera faktorer andra än 
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belastningen under PAP protokollet som påverkar potentierings förmåga, såsom deltagarnas 

tränings vanor och erfarenhet av PAP träning eller kroppsdelen som undersöks (underkropp 

eller överkropp).  

 

4.1.2 Frågeställning 2: Vilket av experimentets vilointervaller är optimalt för 

användning av PAP vid hopp efter marklyft?  

 

Data från experimentet visar att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan resultaten 

vid tillfälle 2 och tillfälle 3. Detta förkastar hypotesen för studiens andra frågeställning, dvs 

att en vilointervall som varar 4 minuter (tillfälle 3) skulle vara mer gynnsam för 

potentieringen än en 2,5 minuters vilointervall (tillfälle 2). En anledning till varför upplägget 

använde relativ korta vilointervaller är att tidigare forskning har visat att det krävs minst 60 

sekunder vila efter maximala repetitioner för att erfarna styrketräningsutövare ska återhämta 

sig (Matuszak et al., 2003, Hilfiker et al., 2007).  Vidare är de flesta deltagarna vana vid 

högintensiva moment som sker med endast några få minuter i mellanrum och även tätare. 

Trots att vilointervallerna har visat sig vara gynnsamma för framkallandet av en potentiering 

(Turner et al., 2014) är skillnaden mellan dessa två tidsintervaller (2,5 minuter, respektive 4 

minuter) endast 90 sekunder, vilket kan anses vara för liten. Detta kan väcka frågan om det 

verkligen kan pratas om en betydelsefull tidsskillnad och kan vara en anledning till varför 

studiens resultat inte visar någon stor skillnad mellan deltagarnas prestation med 2,5 eller 4 

minuters vila efter ett marklyftsprotokoll.  

 

Vidare fick båda deltagarna som hoppade av en potentiering vid tillfälle 2. Det är dock okänt 

om de hade fått en potentiering aven vid tillfälle 3 och i så fall om prestationsökningen hade 

varit större eller mindre än vid tillfälle 2. Om prestationsökningen hade varit olika jämförd 

med Tillfälle 2 då hade detta påverkat studiens andra frågeställning.  

 

4.1.3 Frågeställning 3: Finns det någon korrelation mellan PAP och atleternas styrka? 

 

Resultaten visar ett måttligt samband (r=0,43) mellan deltagarnas styrka och deras förmåga att 

få en potentiering. Sambandet är dock inte tillräckligt starkt för att bekräfta experimentets 

hypotes att starka deltagare kommer att få en större potentiering.  Det finns tidigare forskning 

som har hittad ett tydligt samband mellan styrkan och potentieringsförmågan (Gourgoulis et 

al., 2003; Duthie et al., 2002; Chiu et al., 2003). Att föreliggande studiens resultat inte helt 
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stämmer med tidigare forskning bekräftar det faktum att det finns även andra aspekter som 

tillsammans med styrkan bidrar till uppkomsten av PAP fenomenet. Som andra författare 

påpekar, likheten mellan PAP protokollet och den explosiva övningen (Turner et al., 2014), 

den totala belastningen under PAP protokollet (Jensen och Ebben, 2003; Gilbert et al., 2005) 

och vilointervallet (Hodgson, Docherty & Rubbins, 2005; Tillin & Bishop, 2009) är också 

avgörande för potentieringsförmågan.  

 

4.2 Metoddiskussion 

 

4.2.1 Övningsvalet 

 

Ett marklyft protokoll användes för att stimulera PAP därför att det finns många 

biomekaniska likheter mellan marklyft och längdhopp utan ansats. Båda övningar är 

höftdominanta övningar och involverar samma muskelgrupper i underkroppen. Däremot 

belastas inte överkroppen på samma sätt och igenom en liknande rörelse bana vid marklyft 

som vid längdhopp. En lösning till detta föreslås av Faigenbaum et al. (2006), som bevisade 

att användning av viktvästar kan framkalla en potentiering. Om längdhopp utan ansats med 

viktvästar hade använts som PAP stimulerande övning hade kroppen belastats igenom precis 

samma rörelse bana. Vikten hade dock inte fått vara för tung eftersom det hade hindrat 

deltagarna från att utföra ett maximalt hopp med lika bra teknik och detta hade ökat 

skaderisken. Som Gilbert et al. (2005) påpekar explosiva övningar leder till en minskad 

trötthet direkt efter avslutat PAP övning men framkallar endast en kortvarig potentiering 

jämfört med styrkelyft med tunga vikter. Det är oklart om deltagarna hade fått en lika stor 

potentiering med viktväst som med marklyftprotokollet.  

 

Vidare genomförde deltagarna marklyft med startposition med skivstången på marken, som 

innebär att de började med den koncentriska rörelsen. Ett längdhopp utan ansats börjar alltid 

med en flexion i höft-, knä- och fotled som följs direkt av en snabb extension i höft- knä- och 

fotled. Det är dock okänt av studien författare om denna aspekt hade spelat någon roll. Det 

hade varit intressant att undersöka om studiens resultat hade varit samma om deltagarna hade 

startat med vikten från räcket och börjat med den excentriska rörelsen innan den koncentriska.  
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Då det gäller uppvärmningen har fler experiment gjorts med mindre komplexa 

uppvärmningsmetoder, vilka oftast består av några minuter jogging eller cykling på en 

cykelergometer. Dynamiska övningar har dock använts som PAP stimulerande övningar i 

flera experiment (Faigenbaum et al., 2006) och med positiva resultat. Övningarna i 

föreliggande studie är menade för att förbereda kroppen för maximala hopp. Några av dessa 

övningar är dynamiska övningar som ingick i ett PAP-upplägg som Frantz och Ruiz (2011) 

använde i en studie vars resultat visade en signifikant prestationsökning i längdhopp utan 

ansats. Det är möjligt att uppvärmningen framkallade en potentiering innan prestimuli 

hoppen, vilket innebär att deltagarnas prestation i längdhopp med en vanlig uppvärmning 

(basnivå) inte är känd. Data från föreliggande studie räcker därmed inte för att svara på frågan 

om hur stor potentiering deltagarna fick endast som följd av marklyftprotokollet. Det är dock 

inte av föreliggande undersöknings intresse att endast hitta en skillnad mellan basnivå 

prestation i längdhopp och längdhopp efter PAP protokollet utan upplägget i föreliggande 

studie är menat att hjälpa idrottare att maximera sin prestation. Resultaten visar att deltagarna 

fick en prestationsökning utöver värden som kan uppnås med hjälp av en uppvärmning, vilket 

innebär att marklyftprotokollet är överlägset en dynamisk uppvärmning då det gäller 

optimering av prestation i längdhopp utan ansats.  

 

4.2.2 Deltagarnas egenskaper 

 

Tidigare forskning pekar på att det finns många aspekter som bidrar till 

potentieringsförmågan och vars summa är avgörande för poststimuli prestationen, till exempel 

styrkan (Gourgoulis et al., 2003), träningserfarenheten (Wilson et al., 2013), tekniken (Lim & 

Kong (2013), andelen snabba muskelfibrer (Hamada et al., 1985), upplägget (Tillin & Bishop, 

2009). Experimentets urval bestod av aktiva styrketräningsutövare i olika åldrar, med olika  

träningsbakgrunder. Mätningarna utförda under experimentet kan dock inte besvara alla andra 

frågor relaterade till deltagarnas fysiologiska och anatomiska egenskaper. Vidare hade endast 

4 av deltagarna tidigare erfarenhet av träning med längdhopp utan ansats. Bristen på 

erfarenhet för övriga deltagare kan ha påverkat deras prestation i längdhopp. Som bevis har 

visa deltagare haft märkbara skillnader i längden på två konsekutiva längdhopp, vilket i stor 

utsträckning kan förklaras av användning av olika teknik i övningsutförandet. Detta kan ha 

betydelse för studiens resultat, då det är oklart i vilken utsträckning PAP övningen, respektive 
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tekniken påverkade prestationsskillnaden, till exempel om någon deltagare med dålig teknik 

råkade hoppa med rätt teknik efter PAP protokollet och fått en ”falsk potentiering”.  

Åt andra sida framkallade marklyftprotokollet trötthet, vilket kunde ha försvårat de oerfarna 

deltagarnas teknik i större utsträckning än de erfarnas och därför minska dessa deltagares 

förmåga att visa en potentiering (Chiu et al., 2003). Upprepade test stimulerar inlärning och 

kan leda till förbättrad prestation. Det innebär att det är möjligt att deltagarna har förbättrat 

hopptekniken mellan tillfälle 2 och tillfälle 3. Om en inlärningseffekt hade uppstått mellan 

tillfälle 2 och tillfälle 3 då hade detta även påverkat deltagarnas hoppteknik vid längdhoppen 

prestimuli. I studiens statistiska analys användes skillnaden mellan längden på hoppen 

prestimuli respektive poststimuli för varje tillfälle och därför anses skillnaden mellan hoppen 

prestimuli respektive poststimuli inte kunna påverkats av inlärningseffekten för deltagarna 

med erfarenhet av längdhopp utan ansats. Tekniken för deltagare utan erfarenhet av 

längdhopp utan ansats kan dock försvåras vid trötthet i större utsträckning än de erfarnas. Det 

är oklart om dessa deltagare fick en bättre rörelsekontroll vid trötthet på grund av 

inlärningseffekten vid tillfälle 3. Därför hade det varit intressant att veta hur resultaten hade 

sett ut om hälften av deltagarna hade fått starta med det 2,5 minuters vilointervallet och 

hälften hade fått starta med 4 minuters vilointervallet. 

 

Det finns även många likheter mellan deltagarnas nuvarande tränings vanor. Därför anses det 

att inte finnas några anledningar att tveka över experimentets urval. Det är dock okänt, vilka 

av deltagarnas egenskaper som bidrog mest till PAP effekten och i vilken utsträckning var 

upplägget avgörande för prestationen. Det hade varit intressant att undersöka en grupp av 

deltagare med liknade anatomiska, fysiologiska och psykologiska egenskaper, från samma 

idrott och med liknade träningsbakgrunder och tränings vanor och jämföra resultaten med 

föreliggande studiens resultat. 

 

4.2.3 Deltagarnas upplevelse 

 

Deltagarna tyckte att uppvärmningen kändes bra och att de kände sig redo att utföra 3  

maximala längdhopp utan ansats efter uppvärmningen, samt att marklyft protokollet var bra 

upplagt och att de kände sig redo att göra ett maximalt marklyft under deras sista set. Efter att 

ha genom gått upplägget för tillfälle 1 med alla deltagarna drogs det slutsatsen att upplägget 

passar bäst till personer som kan lyfta upp till 200 kg i marklyft. Anledningen till detta är att 
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protokollet som användes för att få reda på 1 RM i marklyft börjar med 4 marklyft på 40% av 

uppskattat 1RM som följs av endast 10 sekunder vilotid och därefter 4 ytterligare marklyft på 

40% 1RM, vilket motsvarar 80 kg eller mer för deltagare som lyfter över 200 kg. Detta kan 

upplevas som en för tung början på protokollet. En eller två ytterligare uppvärmnings sets á 

4–6 repetitioner på cirka 30 % 1RM hade behövts för att deltagarna inte skulle uppleva att de 

börjar protokollet med allt för tunga vikter. Detta hade inte heller påverkat studiens resultat 

eftersom hopp testerna utfördes vid de andra två tillfällen. I föreliggande studie fanns det 

endast en deltagare som kunde lyfta över 200 kg (211,5 kg) och vars uppskattade 1 RM i 

marklyft låg på 235 kg. Vikten som han började protokollet med och som användes för att få 

reda på 1 RM i marklyft var väldigt tung (94 kg) och det hade varit mer gynnsamt för hans 

kropp att börja marklyftsprotokollet med ett eller två ytterligare sets med en lättare vikt.  

 

Vid tillfälle 2, respektive 3 fick deltagarna utföra fem poststimuli hopp med 60 sekunder vila 

mellan varje hopp, vilket upplevdes av 4 deltagare som ett för långt vilointervall. Resultat från 

tidigare forskning som har använt samma vilointervall mellan hopp (Fukutani et al., 2014) 

visar dock att 60 sekunder mellan hopp är ett gynnsamt vilointervall för deltagarnas 

prestation. Dessutom är det möjligt att andra deltagare hade presterat bättre med ännu längre 

vilointervaller. Därför anses det att inte finnas några anledningar att tveka över valt 

vilointervall. 

 

4.3 Framtida Forskning 

 

Det hade varit intressant att se hur föreliggande studies marklyft protokoll hade påverkat 

prestationen för atleter inom explosiva idrotter med olika krav på återhämtningstiden, dvs 

med längre eller kortare perioder mellan tävlingens/matchens högintensiva moment, samt hur 

en ännu längre vila hade påverkat poststimuli prestationen. Framtida forskning bör även 

undersöka om ett liknande protokoll skulle kunna framkalla en potentiering för idrottsliga 

moment som kräver explosivitet i överkroppen, såsom kullstötning eller spjutkast som föregås 

av ett PAP protokoll bestående av bänkpress där vikten höjs från 40 % 1RM till 100 % 1RM. 

Det hade även varit intressant att undersöka mekanismerna som ligger bakom 

prestationsökningen som marklyftsprotokollet framkallade med hjälp av elektromyografiska 

inspelningar (EMG). Inte minst bör framtida forskning undersöka hur PAP metoden skulle 



 

27 
 

kunna implementeras i idrottarnas träningsplanering och periodiseras för att uppnå en 

långsiktig prestationsökning i explosiva idrottsliga moment.  

 

4.4 Slutsatser 

 

Data från föreliggande studie tyder på att tunga lyft, nämligen ett marklyftsprotokoll där  

vikten höjs från 40% 1RM till 100% 1 RM, kan inducera PAP effekten för prestation i 

längdhopp utan ansats. Detta experiment visar att styrketräningsutövare får en potentiering 

både med ett vilointervall på 2,5 minuter sekunder och ett på 4 minuter och att deltagarnas 

styrka har endast en måttlig betydelse för förmågan att få en potentiering. Tränare inom 

idrotter som innefattar explosiva moment bör analysera vilka idrottare som kan ha nytta av att 

implementera denna metod till fysträningen. De individuella skillnader som experimentets 

resultat visade pekar på att idrottare bör utforska själva om vilket vilointervall som fungerar 

bäst för dem. 
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Bilaga 1 

 

KÄLL OCH LITERATURSÖKNING  

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka 

kraftutvecklingsegenskaperna i underkroppen efter ett maximalt marklyftprotokoll och två 

olika vilointervaller.  

• Kommer ett marklyft protokoll kunna ge en förbättrad prestation i längdhopp utan 

ansats? 

• Vilket är det optimala tidsfönstret för användning av post-activation potentiation vid 

hopp efter marklyft?  

• Finns det någon korrelation mellan PAP och atleternas styrka? 

Använda sökord: 

Post activation potentiation (även Postactivation potentiation, Post-activation potentiation) 

PAP 

Potentiation 

Contrast training 

Power 

Squat 

Back squat 

Deadlift 

Jump 

Sprint 

Sports 

Weight vest 

Physiology 

MVC 

Rest interval 

1 repetition maximum 

Biomechanics 

The time of the day effect 

Performance 

 

Sökning i: 

PubMed  

Google Scholar 

Journal of Strength and Conditioning Research  
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Sökningar som gav relevant resultat 

PubMed: 

Post activation potentiation jump 

Post activation potentiation squat 

Postactivation potentiation deadlift jump 

Post activation potentiation physiology sports 

PAP physiology sports 

Post activation potentiation gender 

1 repetition maximum rest interval 

 

Journal of Strength and Conditioning Research: 

Post activation potentiation jump 

Post activation potentiation squat 

PAP squat  

PAP sprint 

The time of the day effect performance 

 

Google Scholar: 

Back squat deadlift biomechanics 

Contrast training potentiation 

Jump weight vest 

MVC potentiation 

 

Kommentarer 

Sökningen pågick mellan september och december och några artiklar sökte jag och laddade 

ner flera gånger från olika datorer. Alla kombinationer användes i alla tre databaser. I några 

fall Pub Med angav för många irrelevanta resultat och jag tyckte att det var lättare att hitta 

artiklar i Journal of Strength and Conditioning Research och Google Scholar. Några 

vetenskapliga artiklar återfanns i flera litteraturlistor från redan lästa artiklar, vilket jag 

ansåg att vara en anledning till att söka i Google Scholar med hela artikelns titel och minst 

en författare. Jag hittade några artiklar även via ”related articles” (Pub Med), ”relaterade 

artiklar” (Google Scholar) och endast några få via ”readers of this article also read” 

(Journal of Strength and Conditioning Research). Två artiklar fick jag via mail från Bret 

Contreras- Medgrundare av Strength & Conditioning Research Review-  som jag kontaktade 

för att be om råd med studien.  

 

I alla tre databaserna fanns det en hel del artiklar där båda begreppen ”post activation 

potentiation” och ”jump” ingick, däremot hittade jag endast få artiklar där ”post activation 

potentiation” och ”deadlift” ingick. Genom att sammanfoga orden ”post activation” fick jag 

fler resultat i sökningen efter studier som handlade om både PAP, marklyft och hopp med 
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sökningen ”postactivation potentiation deadlift jump”. Däremot hittade jag inga artiklar där 

både ”post activation potentiation”, ”deadlift” och ”broad jump” ingick, inte ens när jag 

använde begreppen ”postactivation”, ”post-activation” eller ”PAP” i sökningen. Google 

Scholar angav många resultat men inga som handlade om experiment där marklyft användes 

som PAP stimulerande övning innan längdhopp utan ansats, utan de flesta handlade om 

marklyft och sprints eller olika varianter av vertikala hopp. 
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Bilaga 2  

 

Informationsblad  

 

Post activation potentiation. Kraftutvecklings-ändringar i 

underkroppen efter ett maximalt marklyfts-protokoll 

 

DETTA ÄR EN FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE I EN STUDIE 

Bakgrund  

Jag är en student vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm som skriver mitt 

examensarbete inom idrotten och vill undersöka en metod använd av många idrottare som går 

ut på att öka sin prestation i explosiva idrottsliga moment.  

Syfte/ändamål  

Syftet med experimentet är att undersöka kraftutvecklingsegenskaperna i underkroppen efter 

maximalt arbete med olika vilointervaller vid hopp efter marklyft. 

Tillfrågan om deltagande 

Sexton aktiva idrottare i åldrarna 18–40 år kommer att ingå i studien. Du tillhör en av dem 

som tillfrågats.  

Studiens genomförande  

Du kommer att testas vid tre tillfällen på en av följande träningsanläggningar: 

• Endorfin i Lerum AB träningscenter, Gråbovägen 13, 443 60, Stenkullen 

• Borås Sportcenter AB, Kristinegränd 2, 504 42, Borås 

• CrossFit IBEX AB, Vegagatan 1, 506 35 Borås  

• CrossFit Lerum, Hedeforsvägen 9, Hus 413, 443 61 Stenkullen 
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Du kommer vid första testtillfället att värma upp 10 min med fria vikter och därefter 

genomföra ett test för maximalt marklyft. Vid det andra och det tredje tillfället kommer du att 

värma upp med 8 övningar med din egen kroppsvikt, få utföra ett hopptest, värma upp med 

fria vikter, utföra ett maximalt marklyft och avsluta med ytligare en hopptest. Du kommer få 

muntliga och visuella instruktioner innan varje test.  

Tidsåtgång  

Första testtillfället kommer att ta ca 35 min, det andra och det tredje ca 40 min var.  

Risker  

Efter testtillfällen kan du känna obehag i form av träningsvärk. I fall du börjar känna smärta 

medan du gör testerna kan du avbryta testtillfället. 

Fördelar  

Testerna kan ge ökad kunskap om metoder som kan leda till ökad explosivitet i idrottsliga 

moment.  

Vad händer om jag inte vill vara med  

Deltagandet är helt frivilligt. Om du börjar delta men ångrar dig under experimentets gång, 

kan du när som helst avbryta utan att behöva ge en förklaring. 

Hantering av data 

Deltagarnas uppgifter lagras i ett register och databehandlas och obehöriga kan inte ta del av 

informationen. Ditt namn och personnummer ersätts med en kod och enskilda individer 

kommer inte kunna urskiljas och endast studie ansvarig (Stefania Johansson) kommer att ha 

tillgång till alla uppgifter. Då data från studien kommer att publiceras i DiVA Gymnastik- och 

Idrottshögskolans publikationsdatabas kommer enskilda individer inte att kunna identifieras.  

Personuppgiftsansvar  

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter – Stefania Johansson 

Ersättning  

Varje deltagare erbjuds en 12 punkters kalipermätning (BioSignature) värde 350 kr. 
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Du är alltid välkommen att höra av dig till experimentansvarig (se nedan) på telefon eller 

mail.  

Ansvarig, ytterligare information 

Stefania Johansson, student vid Gymnastik- och Idrottshögskolan, Stockholm 

Tel: 0709-841512 

E-post: stefania_johansson@yahoo.com 
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Bilaga 3 

 

Deltagare info och resultat 

 

KOD_______ 

Allmän information 

Namn: _______________________________________ Personnummer: 

_________________ 

E-post: 

___________________________________________________________________________ 

Vikt: ___________ kg  Längd: ___________ m Kön______________ 

Idrott (beskriv träningsålder, antal timmar/veckan och typ av träning): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Rörlighet i rygg, höft-, knä- och fotleder 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Anteckningar (fylls av studieansvarig): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Resultat 

Tillfälle 1-mäta 1 RM i deadlift – uppskattat 1 RM används: ______ kg 

% RM 40 % 40% 60% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

kg          

reps 4 4 3 2 1 1 1 1 1 

vila 10 s 30 s 60 s 90s 120 s 120 s 180 s 240 s 300 s 

 

Därefter läggs på ytterligare 2 viktplattor på stången och ett nytt försök ska göras, med 300 

sekunder vila därefter. Testen är klar när personen inte längre kan utföra ett helt korrekt 

marklyft med den nya vikten.  

Resultat: _____ kg 

 

Tillfälle 2 

Börja med uppvärmning inför längdhopp:  

1. utfallsteg framåt med utsträckta armar och sidoböjning i ryggen åt samma håll som främre 

benet (2 sets a 15–20 m, 15 sek vila) 

2. framåt-bakåt pendling av benen (10 st./ben) 

3. lateral pendling av benen (10 st./ben) 

4. marsch med raka ben = ”straight leg MArch” (2 ggr 20 m vila 15 sek) 

5. marsch med raka ben med hopp = ”straight leg march with skip” (2 ggr 20 m vila 30 sek) 

6. ”lateral bounce” (2 sets a 10 reps/ben, vila 30 sek) 

7. lätta längdhopp (2 sets 3 hopp med 20 sekunder mellan sets) 

 

Vila 680 sekunder sen utför 3 längdhopp utan ansats, 60 sekunder mellan hopp 

 

Längdhopp pre1 ____cm, 60 s, Längdhopp pre2____cm, 60 s, Längdhopp pre3____cm, 60 s  

 

Vila 60 sekunder och därefter börja uppvärmning inför marklyft och öka vikten enligt nedan: 

% RM 40 % 40% 60% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

kg          

reps 4 4 3 2 1 1 1 1 1 

vila 10 s 30 s 60 s 90s 120 s 120 s 180 s 240 s  

 

 

Vila 150 sekunder sen utför 5 längdhopp utan ansats, med 60 sekunder mellan varje hopp. 

 

Längdhopp post1____cm, 60 s, Längdhopp post2____cm, 60 s, Längdhopp post3____cm 

 

Längdhopp post4____cm, Längdhopp post5____cm 



 

40 
 

Tillfälle 3 

 

Börja med uppvärmning inför längdhopp:  

1. utfallsteg framåt med utsträckta armar och sidoböjning i ryggen åt samma håll som främre 

benet (2 sets a 15–20 m, 15 sek vila) 

2. framåt-bakåt pendling av benen (10 st./ben) 

3. lateral pendling av benen (10 st./ben) 

4. marsch med raka ben = ”straight leg march” (2 ggr 20 m vila 15 sek) 

5. marsch med raka ben med hopp = ”straight leg march with skip” (2 ggr 20 m vila 30 sek) 

6. ”lateral bounce” (2 sets a 10 reps/ben, vila 30 sek) 

7. lätta längdhopp (2 sets 3 hopp med 20 sekunder mellan sets) 

 

 

Vila 30 sekunder och därefter utför 3 längdhopp utan ansats, 60 sekunder mellan hopp 

 

Längdhopp pre1 ____cm, 60 s, Längdhopp pre2____cm, 60 s, Längdhopp pre3____cm, 60 s  

 

Vila 60 sekunder och därefter börja uppvärmning inför marklyft och öka vikten enligt nedan: 

% RM 40 % 40% 60% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

kg          

reps 4 4 3 2 1 1 1 1 1 

vila 10 s 30 s 60 s 90s 120 s 120 s 180 s 240 s  

 

 

Vila 240 sekunder sen utför 5 längdhopp utan ansats, med 60 sekunder mellan varje hopp. 

 

Längdhopp post1____cm, 60 s, Längdhopp post2____cm, 60 s, Längdhopp post3____cm 

 

Längdhopp post4____cm, Längdhopp post5____cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


