
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Träningsplanering 
 

- Inriktad på explosivitet för handbollsspelare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jonas Rosenquist 
 
 
 
 
 
 
 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 
Träningslära 7.5 p (TR6) 

Tränarprogrammet åk 2 
HT 2007 

Handledare: Alexander Ovendal, Hans Rosdahl 
 



 2

1. Inledning ______________________________________________________________ 3 

2. Kravanalys ____________________________________________________________ 4 

2. 1 Styrka ______________________________________________________________ 4 

2. 2 Anaerob effekt _______________________________________________________ 4 

2. 3 Aerob effekt _________________________________________________________ 4 

2. 4 Anaerob kapacitet ____________________________________________________ 5 

2. 5 Rörlighet ____________________________________________________________ 5 

3. Identifiering och motivering av vald delkapacitet_________________________ 5 

4. Målsättning med fördjupningen_________________________________________ 6 

5. Metod _________________________________________________________________ 6 

6. Resultat _______________________________________________________________ 7 

7. Integrering av resultat i en Träningsplanering för handboll ______________ 8 

7. 1 Flerårsplanering______________________________________________________ 8 

7. 2 Årsplanering _________________________________________________________ 9 

7. 3 Periodplanering _____________________________________________________ 10 

7. 4 Veckoplanering______________________________________________________ 11 

8. Diskussion____________________________________________________________ 12 

9. Litteratur och källhänvisningar ________________________________________ 13 

9. 1 Tryckta källor_______________________________________________________ 13 

Bilaga 1_________________________________________________________________ 14 



 3

1. Inledning 
Idrotten handboll har spelats i Sverige sedan i början av 1900- talet. Det första regelverket för 
handboll som man funnit gjordes 1912. Runt 1924 börjades handbollen spelas inomhus. Här 
ska tilläggas att inomhushandbollen var främst en militärsport eftersom militärerna var de 
som hade bäst tillgång till idrottshallar. Således spelades det främst inomhushandboll i 
Stockholm, Blekinge och Skåne. 
På 1950- talet tillåter man dribblingar med boll, innan var det bara tillåtet att studsa bollen en 
gång, vilket leder till att spelet går snabbare. Vid mitten på 1990- talet kommer en ny 
avkastregel som gör det tillåtet att lägga avkastet efter mål innan alla motståndare har hunnit 
tillbaka på sin egen planhalva, även detta leder till en ökning i tempot under en match. I 
början på 2000- talet ändras även frikast regeln vid övertramp. Den föregående regeln sa att 
frikastet skulle läggas utanför sexmeterslinjen på det ställe där övertrampet skett. I den nya 
regeln var det tillåtet att lägga frikastet var som helst inne i målområdet. Och precis som de 
föregående regeländringarna så ökade även tempot här, eller rättare sagt, möjligheten att starta 
spelet snabbare gavs. 
Sporten handboll spelas på en plan som är 40 meter 
lång och 20 meter bred. Framför båda målen finns ett 
målområde med en radie på sex meter. Här inne får 
bara målvakten befinna sig. Tre meter utanför 
målområdet finns en streckad linje som kallas 
niometerslinjen. Här läggs alla frikast på de 
regelöverträdelser som sker innanför nio meter.  
Tiden för en handbollsmatch på seniornivå är två 
halvlekar á 30 minuter med en paus emellan på  
10- 15 minuter. En Time Out per halvlek per lag 
gäller. 
Varje lag består av sex utespelare och en målvakt. 
Man får därutöver ha sex spelare plus en målvakt som 
avbytare, fria byten gäller. 
Anfallsmässigt spelar man generellt med tre stycken 
niometersspelare och tre stycken sexmetersspelare. 
Försvarsmässigt är de vanligaste formerna 6- 0 
försvar, 5- 1 försvar och 3- 2- 1 försvar. På senare år 
har de två senare systemen blivit allt mer populära, 
vilket ökar kraven på spelarna eftersom dessa är mer 
offensiva system. Det finns även 4- 2 försvar. 
 

Som historien visat så ökar tempot och intensiteten  
hela tiden. Detta ställer krav på spelarna att de måste 
kunna hoppa högt i skottlägen, ha god styrka och explosivitet för att kunna vinna individuella 
kamper både offensivt och defensivt samt ha en hög syreupptagningsförmåga för att kunna 
tåla en hög träningsdos och kunna återhämta sig under matcher. 
Framtidens handboll tror jag kommer att präglas av ett snabbt spel där lagen kommer att starta 
de s.k. första attackerna så snabbt som möjligt för att inte låta motståndarna hinna organisera 
sig. Tror även att handbollen kommer att gå ännu mer mot ett spelsätt där den individuella 
tekniken i ett kollektiv blir väldigt viktig. 
Defensivt tror jag att man kommer att utveckla 4- 2 formationen mer än vad den är idag. 
 
 

Figur 1. Handbollsplan 
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2. Kravanalys 
De krav som ställs i handboll är indelade i fem grupper. Styrka, anaerob effekt, aerob effekt, 
anaerob kapacitet och rörlighet. Nedan redovisas varje delkapacitet var för sig. 

2. 1 Styrka 
För att vara en handbollspelare av yttersta världselit krävs en hel del i de olika styrkemomenten 
vad det gäller den maximala styrkan (1 RM). I det svenska landslaget har man satt upp olika 
värden för vad man tror krävs för att vara en världselitspelare. Dessa riktvärden är: 
1. Knäböj: 1, 9 kg/kroppsvikt 
2. Bänkpress: 1, 4 kg/kroppsvikt 
3. Gripen: 75 kg 

2. 2 Anaerob effekt 
Även här har det svenska herrlandslaget satt upp krav för vad de tror krävs för att man ska 
vara en internationell spelare i yppersta världseliten. Hur man kommit fram till dessa värden 
har jag inte fått reda på. Dessa riktvärden är då: 
1. Sprint 10 m: 1.6 sekunder 
2. Sprint 20 m: 2, 8 sekunder 
3. Sprint 30 m: 3, 9 sekunder 
4. Frivändning: 1,4 kg/kroppsvikt (1 RM) 
5. Counter Movement Jump: 54 cm 
Jag har valt att ta bort värdena för Squat Jump och CMJ (a) av anledningen att jag inte hittat 
någon forskning på dessa områden. Frivändningen har jag valt att ha kvar för att det är ett 
effektmoment. 
Tittar man på studier internationellt så märker man att dem har tittat på momentet anaerob 
effekt ur ett rent effekt- perspektiv, dvs. hur mycket watt som produceras och vilka paralleller 
man kan dra av det. 
Gorostiaga m.fl. fann att det fanns ett starkt samband mellan de som fick ut en stor effekt vid 
30 % av 1 RM i bänkpress och de som sköt hårt vid stillastående, både hos elitspelare och 
amatörer. Samband fanns också mellan effekt vid 30 % av 1 RM bänkpress och skotthastighet 
vid ett skott med tre stegs ansatts. 
Marques m.fl. gjorde 2006 en träningsstudie i Spanien och fann samband mellan CMJ och 
skotthastighet och mellan CMJ och utvecklad effekt i knäböj.  
I svensk forskning kom Burman m.fl. fram till att snabbheten på korta sträcker är något som 
definitivt skiljer elitspelare från spelare, i det här fallet division 2, i lägre divisioner. 
 

2. 3 Aerob effekt 
För att klara av att spela handboll på elitnivå ligger det svenska kravet på vad man ska besitta 
i maximal syreupptagning på 63 ml O2/kg/min. Anledningen till detta värde är att man ska 
kunna återhämta sig snabbt efter träning och match. Burman m.fl. menar även att en god 
syreupptagningsförmåga gör att man även återhämtar sig bättre mellan de många rusher en 
spelare gör under en match 
Detta visar även en studie som gjorts på två norska grupper av damhandbollspelare. Deras 
tester visade att både snabbheten på 20 meter och hopphöjden i ett CMJ- test minskade efter 
intensivt matchande under en kort period. 
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2. 4 Anaerob kapacitet 
De värden man i Sverige satt på 150 m x 2 är följande: 
• Tid 1: 32, 5 sekunder 
• Tid 2: 33, 5 sekunder 
Dessa krav är ganska låga men kan komma att höjas i framtiden pga. handbollens utveckling. 
I det senaste världsmästerskapet som spelades var snittet på hur många anfall ett lag hade per 
match för första gången över 60 st. 
 

2. 5 Rörlighet 
Här fanns inga direktiv för vilka rörlighetskrav som gäller inom världshandbollen. Dock är ju 
rörligheten viktig ur två synpunkter. Den ena är för att kunna genomföra exempelvis 
styrketräningen. Den andra är för att kunna få ut max ur skottrörelser krävs det en funktionell 
rörlighet. 
 
 

3. Identifiering och motivering av vald delkapacitet 
Den här träningsplaneringen är riktad mot explosiv träning. Som nämndes i inledningen går 
handbollen snabbare och snabbare. Trots att handbollens anfallsspel alltid handlat om att 
kunna vinna den individuella kampen för att skapa ett övertag så har den funktionen i spelet 
fått en mycket större roll de senaste fem åren. Att kunna tempoväxla är därför viktigt. Som jag 
även skrev i inledningen så tror jag att den individuella tekniken i ett kollektiv kommer att bli 
väldigt viktig. Med detta menar jag att det kommer att ställas högre krav på de individuella 
prestationerna för att vinna fördelar åt laget. Spelare blir tvungna att kunna stega förbi sin 
försvarare, kunna hoppa och skjuta över ett täck osv. En spelare som inte har de individuella 
färdigheterna som krävs kommer inte att kunna spela handboll på elitnivå. 
Som kravanalysen ovan visade så hade man inom anaerob effekt området funnit vissa 
samband. Främst då samband mellan effekt i bänkpress och skotthastighet vid stillastående- 
och skott med ansats. Man hade även funnit samband mellan CMJ och skotthastighet och 
mellan CMJ och effekt i knäböj. Samt att skillnaden mellan svenska elitserien och division 2 
var att elitseriespelarna var snabbare på korta sträckor. 
Nu är det ju så inom handboll att man kan göra mål på ett skott med hög hastighet samtidigt 
som man kan göra mål på ett skott som har relativt låg hastighet. Däremot anser jag 
personligen att det måste vara en stor fördel att ha en högre högsta nivå på hur hårt man kan 
skjuta. 
Explosiviteten på små ytor är också viktig eftersom det var just detta som skilde elitspelare 
från amatörer. Nikolai Karabatic, fransman som av många är ansedd att vara världens bästa 
handbollsspelare, är extremt duktig på att ena sekunden spela ”gå- handboll” till att nästa 
sekund vara uppe på maxfart. 
Som slutord kan bara sägas att explosivitet är jätteviktigt inom dagens handboll och kommer 
att bli ännu viktigare inom framtidens handboll. 
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4. Målsättning med fördjupningen 
Min målsättning av detta fördjupningsarbete är att lära mig mer om hur man tränar för att 
kunna utveckla hög effekt. Anledningen är att jag innan denna uppgift kände att jag kunde för 
lite inom en delkapacitet som utgör en betydande del av min idrott. 
Jag hoppas att efter denna uppgift veta hur man ska träna för att bli explosiv och därmed 
hjälpa aktiva att kunna ta ytterligare ett steg i deras utveckling. 
 

 

5. Metod 
För att få den kunskap jag behövde använde jag mig av några olika tillvägagångssätt. 
Det första tillvägagångssättet jag använde mig av var att söka i olika databaser efter 
vetenskapliga artiklar osv. 
Sökningen blev enligt följande: 
 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

PubMed 

PubMed 

PubMed 

PubMed 

SportDiscus 
SportDiscus 

SportDiscus 

SportDiscus 
Libris 

“strength training” and power and plyometric 

Plyometric training 

“strength training” and power and explosive 

strength and “plyometric training” 

“strength training” and power and plyometric 
“Plyometric training” 

“strength training” and power and explosive 

strength and “plyometric training” 
Power Bompa 

27 

99 

55 

43 

24 
320 

38 

145 
1 

2 

1 

1 

1 

0 
1 

1 

1 
1 

 
 
 

Här ska tilläggas att i PubMed var det nästan samma träffar på de olika sökningarna. På den 
första sökningen fick jag två relevanta träffar. På de andra tre sökningarna fick jag även där 
relevanta träffar men de var de samma som i den första sökningen. I SportDiscus hade jag 
inga sådana problem. 
 
Det andra tillvägagångssättet var att jag sökte i LTIV:s referensbibliotek där jag fick tag i 
några artiklar. 
 
Det sista tillvägagångssättet var att jag använde mig av en artikel som delades ut på en 
föreläsning om styrketräning den 3 december 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1. Databassökning 
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6. Resultat 
Av de artiklar och böcker jag läst har jag fått fram följande riktlinjer för att kunna genomföra 
träningar och utveckla explosivitet. 
 
I en review- artikel som Young skrivit påvisar han att en studie i 8 veckors styrketräning med 
knäböj som övning ökade maxstyrkan med 21 % och vertikalhopp med 21 % medan tiden på 
40 meter löpning bara minskade med 2, 3 %. En annan studie på 10 veckor där knäböj med 
hopp var övningen ökade även här vertikalhoppet men inte tiden på 30 meter sprint. Däremot 
så påvisade en studie där 8 veckor plyometrisk träning att tiden på 10 meter sprint minskade 
med 2, 6 %. Det krävs alltså varierad explosiv träning för att få ut ett så bra resultat som 
möjligt. Han menade även att ju mer erfaren utövaren är desto större krav ställs på 
specificiteten i övningen.1 
 
Harris m.fl. menar att när man tränar explosivt finns det ofta stor risk att man gör fel. Alla 
övningar bör göras ballistiskt. Med detta menas att vid explosivt arbete i ex. bänkpress skall 
stången släppas i ytterläget annars sker en bromsning av hastighet under sista delen av 
rörelsen istället för en acceleration. De menar även att den maximala styrkan kan stimuleras 
vid låga belastningar om man genomför rörelserna på detta sättet.2   
 
Murray m.fl. konstaterar i sin artikel att hastigheten har en vital roll när det gäller att träna 
explosivitet. Tester visade att de som tränade med höga hastigheter gjorde bättre ifrån sig i 
sprint och hopp än de som tränade tung styrka. Men om man tränade tung styrka och utförde 
övningarna med maximal hastighet ökade explosiviteten. Däremot så hade fortfarande de 
grupper som tränade på lägre belastningar högre peak- värden. Höghastighetsträning var även 
bra för att träna kroppen att nå max hastighet.3 
 
Dodd visar i sin artikel att man får fram det bästa resultatet i explosivitet om man blandar 
styrketräning och plyometrisk träning.4 
 
McCurdy skriver i sin artikel att efter ha studerat unilateral och bilateral träning kan man 
konstatera följande. För att bli starkare bilateralt måste man träna bilateralt och för att bli 
starkare unilateralt ska man träna unilateralt. Det kan med andra ord vara en fördel att träna ett 
ben åt gången om man utövar en sport som kräver detta.5 
 
Häkkinen sa i ett föredrag detta om explosivitet. Enbart tung styrketräning kommer inte att ge 
nämnvärda förändringar i effektförmågan. Däremot kan man använda sig av tung 
styrketräning men denna måste då kompletteras med plyometrisk träning och träning med 
höga hastigheter. Han menar även att om man slutar träna maximal styrka så kommer 
explosiviteten att minska.6 

                                                
1 Young, Warren B, Transfer of Strength and Power Training to Sports Performance, International Journal of 

Sports Physiology and Performance, 2006 
2 Harris, Nigel, m.fl., Contraction force specificity and its relationship to functional performance, Journal of 

Sports and Sciences, 2007   
3 Murray, Daniel P, m.fl., Variable Velocity Training in the Periodized Model, National Strength and 

Conditioning Association, 2006 
4 Dodd DJ, Alvar BA, Analysis of acute explosive training modalities to improve lower-body power in baseball 
players, Journal of strength and conditioning research/National strength & conditioning association, 2007 
5 McCurdy KW, m.fl., The effects of short-term unilateral and bilateral lower-body resistance training on 
measures of strength and power, Journal of strength and conditioning research/National strength & conditioning 

association,2005 
6 Häkkinen, Keijo, Ökning av elitidrottsmäns styrka och kraft, Eskilstuna 1995 
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I ett annat föredrag sa Bompa att träningsperioderna inför tävling kan delas in i olika faser. 
Adaptionsfas, Hypertrofifas, maximal styrkefas och konvertering till explosivitet. Under 
tävlingsperiod sker underhållande träning. Adaptionsfasen varar 3- 7 veckor, hypertrofifasen 
ett par veckor. Konverteringen från max styrka till effekt tar sedan 4- 5 veckor. Den maximala 
styrkan är väldigt viktig eftersom man måste vara stark för att kunna vara snabb. Även viktigt 
att man i hypertrofifasen och max stryrkefasen fokuserar på s.k. prime movers.7 
 
Kraemer skriver att det krävs att man tränar på >80 % av 1 RM för att få en ökning i maximal 
styrka. Han menar även att man ska träna stora muskelgrupper före mindre och 
flerledsmuskler före enkelledsmuskler. Vid effektträning är övningar där hela kroppen får 
arbeta väldigt bra. Ca 2 pass per vecka räcker för underhållande.8 
 
Till sist, Bompa skriver i en av hans böcker att för att kunna träna plyometriskt krävs att man 
har en bra bakgrund inom styrketräning. Främst inom bålstabilitet eftersom detta område 
fungerar som dämpare och håller upp kroppen under övningarna. Han menar även att man inte 
ska använda extravikter vid plyometrisk träning samt att snabbhet och reaktionsövningar skall 
ligga först i träningen. Det krävs även att man lär sig teknikerna på ett korrekt sätt.9 
 
 

7. Integrering av resultat i en Träningsplanering för handboll 
Min träningsplanering är ämnad för ett damlag i division 1. I truppen ingår spelare med olika 
åldrar, allt från 16 år till 25 år. Dock så är huvuddelen ganska ung, 18- 19 år. 
 

7. 1 Flerårsplanering 
År 1 
Fysiska mål med säsongen 

Bygga grunder styrkemässigt sett. Träningen ska bygga på anpassning till styrketräning, 
hypertrofi, maximal styrka och bålstabilitet. 
Mål med handbollsträningen 

Utveckla spelarna individuellt samt börja bygga ett grundspel. 
Resultatmål med säsongen 

Att klara sig kvar i division 1.  
 
År 2 
Fysiska mål med säsongen 

Att bygga maximal styrka samt att lära sig teknikerna till den plyometriska träningen och den 
explosiva styrketräningen. 
Mål med handbollsträningen 

Utveckla spelarna individuellt samt att ha ett fungerande grundspel. 
Resultatmål med säsongen 

Att nå en placering på den övre halvan av tabellen.  
 
                                                
7 Bompa, Tudor O, Planering av styrketräningsprogram, Eskilstuna, 1995 
8 Kraemer, William J, m.fl., Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults, Medicine & Science 

in Sports & Exercise, 2002 
9 Bompa, Tudor O, Power Training for Sport – Plyometrics for Maximum Power Development, s. 40- 41 och 52, 
1995 
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År 3 
Fysiska mål 

Utveckla explosiviteten hos spelarna. 
Mål med handbollsträningen 

Utveckla spelarnas spetskompetenser. 
Resultatmål med säsongen 

Nå minst en kvalplats till elitserien. 
 

7. 2 Årsplanering 

 
  

Denna planering gäller för det tredje året. Intensitetsmarkörerna gäller bara för 
styrketräningen. 
Handbollssäsongen är indelad i två förberedelseperioder och en tävlingsperiod. Men eftersom 
laget befinner sig på division 1 nivå kommer det att infalla ett speluppehåll i december pga. de 
internationella mästerskapen ligger i denna månad. Jag har därför delat tävlingsperioden i två 
delar för att lägga in en tredje förberedelseperiod mittemellan. Laget ges även två veckors 
ledigt från träning efter säsong. En vilovecka ligger också inplanerad mellan 
förberedelseperiod 1 och 2. Här kommer visserligen en turnering i beachhandboll spelas så 
denna kan räknas som aktiv vila. 
Tester på de fysiska kapaciteterna kommer att genomföras direkt när förberedelseperiod 1 
startar, direkt när förberedelseperiod 2 startar, direkt när tävlingsperiod 1 startar samt när 
denna slutar och direkt när tävlingsperiod 2 startar. 
Vad det gäller periodiseringen av den explosiva träningen så har jag använt mig av Bompas 
system och därmed delat in handbollens perioder i mindre perioder. Förberedelseperiod 1 
börjar med en adaptionsfas på 5 veckor. Här är intensiteten låg och belastningen ligger på runt 
40- 50 % av 1 RM. Huvudsyftet med denna fas är att stärka senfästen samt att börja vänja 
musklerna vid styrketräningen igen.  
Efter detta kommer hypertrofifasen. Det kan vara så att utövarna inte behöver bygga 
muskelvolym men jag vill att belastningsökningen ska ske gradvis och har därför valt att ta 
med den. Dock så varar den bara på tre veckor, där belastningen kommer att ligga på 60- 80 
% av 1 RM. 

Figur 2. Årsplanering 
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Efter hypertrofifasen kommer 5 veckor av den maximala styrkefasen. Anledningen till att det 
är ganska många styrkepass under denna period är att använder sig av få repetitioner och 
långa vilor, samtidigt som belastningen ligger på > 80 %. Samma princip gäller när 
förberedelseperiod 2 drar igång med den maximala styrkefasen. Här kommer träningen att bli 
lite tyngre generellt eftersom den handbollsspecifika träningen startar mitt i denna period. 
När sedan konverteringsfasen startar står det i litteraturen jag läst att man kan ska genomföra 
ung. 4 explosiva fyspass i veckan. Jag har dragit ner detta till tre eftersom det bedrivs 
handbollsträning samtidigt som kommer att innefatta mycket starter, stopp och 
riktningsförändringar. Belastningen kommer att ligga på 30- 70 % av 1 RM. 
Under själva tävlingsperioderna och underhållsperioderna sker bara två stycken styrkepass i 
veckan. Här ska det ena var ett pass för max styrka och det andra ett explosivt pass. Båda 
passen skall genomföras med maximal hastighet. 
Detta var årsplaneringen. Här skall tilläggas att denna är generell för hela laget. Om 
fystesterna som skulle visa att enskilda spelare ligger efter inom andra kapaciteter så kommer 
dessa att få egna fysplaneringar, men generellt ska laget träna så här. 
Jag har i årsplaneringen inte satt ut markeringar för plyometrisk träning men den räknas in i 
de explosiva styrkepassen under konverteringsperioden och underhållsperioden. 
Till sist vill jag bara tillägga att jag tror det är extremt viktigt att förklara för spelarna vad som 
kan ske under de olika perioderna. Det är t.ex. inte ovanligt att man blir lite långsammare 
under den första förberedelseperioden för att sedan bli snabbare igen. 
 

7. 3 Periodplanering  

                  

           

   2 pass  2 pass 2 pass    

   65 % 1 RM  65 % 1 RM 65 % 1 RM    

   6 reps  6 reps 6 reps    

  Hög   5 set  5 set 5 set    

  2 pass 3 övningar 2 pass 3 övningar 3 övningar    

  45 % 1 RM   45 % 1 RM        

  6 reps 1 pass 6 reps 1 pass 1 pass    

  Medel 6 set plyoträning 6 set plyoträning plyoträning    

  6 övningar   6 övningar     2 pass   

            plyoträning   

  1 pass   1 pass         

  Låg plyoträning   plyoträning         

  Intensitet v. 36 v. 37 v. 38 v. 39 v. 40 v. 41   

                  

 
 
 

 
I min period planering har jag gått efter Harris principer. Med detta menas att om man 
genomför alla övningar med maximal hastighet ballistiskt så triggas eller upprätthålls även 
den maximala styrkan. Därför har jag tagit bort all maximal styrketräning.  
Enligt Murrays artikel ska man även genomföra alla övningar med maximal hastighet för att 
få ut så stor effekt som möjligt. 

Figur 3. Periodplanering 
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Anledningen till att jag bara har en plyometrisk träning per vecka under de 5 första veckorna 
beror på att handbollsträning bedrivs parallellt där maxlöpningar, hopp osv. kommer att 
genomföras. Annars hade man kunnat blanda in mer plyometrisk träning. 
 

7. 4 Veckoplanering 

 
 
 

 
Jag har under den här veckoplaneringen försökt sprida träningen över hela veckan samt fått in 
en vilodag.  
För den explosiva styrketräningen gäller följande schema: 

• Frivändning, 65 % av 1 RM. 6 stycken repetitioner, 5 set. Vilotiden mellan varje set 
skall vara 2 minuter. 

• Knäböj med hopp, 65 % av 1 RM. 6 stycken repetitioner, 5 set. Vilotiden mellan varje 
set skall vara 2 minuter. 

• Bänkpress- kast i Smithmaskin, 65 ” av 1 RM. 6 stycken repetitioner, 5 set. Vilotiden 
mellan varje set skall vara 2 minuter. 

 
För den plyometriska träningen ser schemat ut på följande vis: 

• 10 meter maxsprint, 10 repetitioner 
• Bilaterala spänsthopp över 10 stycken 25 cm höga häckar, 6 stycken set. 
• Unilaterala spänsthopp över 10 stycken15 cm höga häckar, 3 set per ben. 
• Utfallshopp 20 meter, 4 stycken set. 

 
I både det plyometriska schemat och schemat för explosiv styrketräning är det extremt viktigt 
att man genomför momenten i maximal hastighet för att träningen ska generera en ökad 
explosivitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Veckoplanering 
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8. Diskussion 
Som jag nämnde i inledningen är tempot högre i dagens handboll jämfört med för 15 år sedan. 
Spelet har blivit mer individuellt än vad det var under Sveriges landslags glansdagar på 90- 
talet och början på 2000-talet. Spelarna har tvingats att bli mer allsidiga. Det räcker inte 
längre att bara besitta en förmåga utan man måste ha höga värden inom flera delkapaciteter. 
För 15 år sedan kunde en spelare som sköt med hög hastighet samtidigt som skottet var 
välplacerat klara sig bra i eliten även om han hade låga testvärden inom de olika 
delkapaciteterna. Tack vare de offensivare försvarssystemen krävs det idag att man är lite mer 
än en långsam skytt. 
Jag har redan varit inne på att jag tror att den explosiva styrkan kommer att vara den 
avgörande faktorn i framtidens handboll. Tyvärr så har jag i mina efterforskningar till 
kravanalysen inte funnit något värde som var direkt anknutet till explosivitet. Man använder 
sig av tidsmätningar vid sprinttester, cm vid hopptester och kg vid styrketräning. Jag skulle 
vilja se W/kg- värden tagna på de tio högst ”rankade” spelarna i värden under olika tester. 
Dessa tester skulle då kunna vara ex. bänkpress, frivändning, någon typ av hopp, någon typ av 
kaströrelse osv. På det sättet hade man kanske kunnat se mer klart vad det egentligen är som 
skiljer absoluta toppspelare ifrån spelare som är mindre bra men som kanske ändå samma 
värden i kravprofilens grundtester. Kanske är det så att det är rent handbollstekniska kvalitéer 
som skiljer men möjligheten att det faktiskt kan vara den explosiva förmågan känns intressant 
att utforska.  
 
Det som slog mig först när jag började läsa in mig på detta område var den enorma vikten av 
grundläggande träning som krävs för att man överhuvudtaget skall kunna genomföra explosiv 
träning. Jag har på bara den här uppsatsen kommit till lösningar för en hel del av de 
skadeproblem jag själv hade när jag var aktiv. 
En annan sak var att man som tränare bör vara utbildad inom dessa områden med tanke på att 
det var av stor vikt att tekniken är korrekt för att undvika skador. 
Av egen erfarenhet är jag lite skeptisk till plyometrisk träning under tävlingssäsong inom 
handboll. Handbollen i sig själv utgör stora belastningar på fotleder, vadmuskulatur och 
knäled. Jag känner själv många som under säsong känner sig överbelastade i vaderna, har ont 
i knäna eller dras med stukade fötter. Men det kan ju vara precis tvärtom också. Det kan ju 
faktiskt vara så att väldigt många har tränat fel, att det inte är den höga belastningen i sig utan 
det att spelarena är för dåligt grundtränade. 
 
Det sista jag tänkte på under min forskning var att jag får känslan av att man inte riktigt vet 
exakt vad det är som egentligen ger prestationsförbättringar. Tycker mig ha funnit saker som 
ibland motsäger varandra. Om man ska träna med hög hastighet eller det räcker med tung 
belastning för att öka explosiviteten. I en artikel stod det att enbart tung belastning ökade 
effekten medan i en annan stod det att enbart tung belastning kunde ha motsatt resultat. Tror 
inte att man kommer komma fram till den faktiska sanningen förrän forskningstekniken 
utvecklats ytterliggare.  
 
Men som sagt, jag tror att explosivitet kommer att vara den avgörande faktorn i den framtida 
handbollen. 
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Bilaga 1 
 
 
Ämnesord Synonymer 
power Plyometrics, explosiv 

 
VARFÖR? 
För att hitta relevanta artiklar till min undersökning 

 
HUR? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

PubMed 

PubMed 
PubMed 

PubMed 

SportDiscus 

SportDiscus 

SportDiscus 

SportDiscus 

Libris 

“strength training” and power and plyometric 

Plyometric training 
“strength training” and power and explosive 

strength and “plyometric training” 

“strength training” and power and plyometric 

“Plyometric training” 

“strength training” and power and explosive 

strength and “plyometric training” 

Power Bompa 

27 

99 
55 

43 

24 

320 

38 

145 

1 

2 

1 
1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

 
KOMMENTARER:  
Fick en hel del träffar men det var mycket av samma artiklar. Antagligen borde jag varierat mina 
sökord mer. 

 

 


