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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet i studien var tvådelat, dels avsågs att analysera vad orienteringslitteraturen skriver om 

träning, dels att jämföra hur svenska elitorienterare tränade på 1980-talet och år 2010. 

Frågeställningar till källanalysen: Vad skriver orienteringslitteraturen om träningsupplägg, 

mental träning och mentala faktorer som påverkar prestationen samt tränarrollen? 

Frågeställningar kring hur elitorienterare tränade på 1980-talet jämfört med år 2010: Vilka 

skillnader och likheter i träningsupplägg bland kvinnor och män finns det mellan 1980-talet 

och år 2010? Har tränarrollen förändrats? Varifrån får elitorienterare sin kunskap om hur de 

ska lägga upp sin träning? 

Metod 

De metoder som användes i studien var källanalys och enkätundersökning. De källor som 

analyserats är fem böcker som handlar om orienteringsträning. Respondenterna till enkäten 

var de som var landslagsaktiva under 1980-talet samt de som var det år 2010. Antalet 

respondenter var 13 från 1980-talet och 14 från år 2010. 

Resultat 

De viktigaste resultaten i studien var att det finns både skillnader och likheter i vad som ingår 

i en elitorienterares träningsupplägg på 1980-talet jämfört med år 2010. I enkätstudien kan vi 

se följande resultat; träningstiden bland kvinnorna har ökat, de högintensiva konditionspassen 

har ökat bland båda könen, den mentala träningen likaså. Även tränare har ökat i förekomst 

hos de som var landslagsaktiva år 2010, men det är fortfarande svårt att definiera 

tränarbegreppet. Kunskap om träningsupplägg fick de aktiva år 2010 till störst del från 

vetenskaplig forskning medan de på 1980-talet ansåg att de baserade sitt träningsupplägg till 

störst del på andra orienterares erfarenheter och på egen beprövad erfarenhet. 

Slutsats 

Den slutsats vi kan dra är att det är ett komplext område att förstå hur elitorienterare lägger 

upp sin träning. Det finns inte något universellt träningsupplägg som passar alla. Det fanns 

dock stora skillnader när vi jämförde landslagsorienterarna som grupp under 1980-talet med 

år 2010, vilket tyder på att de förändringar sporten har genomgått har påverkat 

elitorienterarnas träningsupplägg. Dessutom verkar definitioner kring tränarrollen saknas, 

antagligen på grund av den allmänt förekommande åsikten inom sporten att man ska sträva 

efter att bli sin egen tränare. Detta gör det svårt för de aktiva år 2010 att definiera personer 

runt omkring dem som de får hjälp av.   
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1 Inledning 

”Orientering är självvald väg i okänd mark, tankens skärpa vid kroppslig möda, snabba beslut 

under spännande tävling. Orientering bjuder dådfylld kamp mot goda kamrater, ensam strid 

mot markernas hinder, vilsam växlan mot vardagens ävlan” (Svenska Orienteringsförbundet 

2010-10-20). Definitionen skrevs på 1930-talet och är giltig än idag. 

 

VM i orientering arrangerades för första gången i Finland år 1966. Kvinnor och män tävlade 

då på individuell klassisk distans
1
 och i stafett. VM-programmet förändrades år 1991 då 

kortdistans infördes som ytterligare en individuell distans. År 2010 avgjordes VM i 

Trondheim och medaljer delades ut på långdistans, medeldistans, sprintdistans och i stafett 

(Svenska Orienteringsförbundet 2010-10-25). Således kan vi se att det förr endast var en 

individuell distans på VM att fokusera på, år 2010 var det tre. Orienteringen har med åren 

genomgått förändringar vad gäller idrottens ramar såsom tävlingsdistanser. Har detta påverkat 

elitorienterarens träningsupplägg? Specialiserar sig dagens löpare på någon distans eller satsar 

de mot alla distanser? Inom orienteringen talas det ofta om att man är sin egen tränare, men 

frågan är om det verkligen är så? Finns det någonstans en tränargestalt bakom 

elitorienteraren? 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 VM i orientering - historik 

År 1985 avgjordes VM för första gången utanför Europa, närmare bestämt i Bendigo i 

Australien (Svenska Orienteringsförbundet 2010-10-25). I och med en begynnande global 

spridning av sporten och förbättrad kartkvalité ställs nya krav på orienteraren. Denna 

globalisering av sporten innebar att den förr dominerande nordiska terrängen på 

internationella tävlingar gick till att utgöra en bråkdel av tävlingsprogrammet. Således har den 

nordiska terrängen fått ge plats åt den ökade kontinentala terrängen (Johansson 1990, s. 35). 

1.1.2  Tävlingsdistanser då och nu 

Tiderna har på många sätt förändrats från 1980-talet fram till år 2010 och så har även 

elitorienterarens tränings- och tävlingsvardag. VM anordnas numera varje år vilket det inte 

                                                 

1
 Klassisk distans benämns från och med år 2001 långdistans. Se vidare 1.1.2 Tävlingsdistanser då och nu. 
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alltid gjort. Det första världsmästerskapet genomfördes år 1966 och därefter arrangerades det 

på jämna årtal fram till år 1978. Mellan år 1979 och år 2003 arrangerades VM på udda årtal. 

Från och med år 2003 har VM arrangerats varje år. 

 

När VM infördes år 1966 tävlades det på en individuell distans. Den klassiska distansen, som 

den då hette, var kvar i VM-programmet som den enda individuella distansen fram till år 1991 

då kortdistansen infördes. År 2001 infördes sprintdistansen som ny distans på VM-

programmet och de individuella distanserna blev nu tre till antalet. Ytterligare en förändring i 

VM-programmet skedde år 2005 då det beslutades att de internationella beteckningarna på 

distanserna skulle gälla även på VM. Således fick distanserna nya namn och innebar följande 

i fråga om banlängd och segrartid: 

 

 Långdistans (före detta klassisk distans) – Herrar, banlängd ca 12-16 km och segrartid 

på ca 90 min. Damer, banlängd ca 8-11 km och en segrartid på ca 75 min. 

 Medeldistans (före detta kortdistans) – Herrar, banlängd ca 4,5–6,5 km och damer, 

banlängd ca 3,5-5,5 km. För båda klasserna gäller en segrartid på ca 30-35 min. 

 Sprintdistans – Riktlinjerna är att segrarna i respektive klass ska ha en segrartid på 

mellan 12 och 15 min. Banlängderna är ca 2-4 km och varierar beroende på terrängen 

(Svenska Orienteringsförbundet 2010-10-25). 

1.1.3 Tränarbegreppet inom orienteringssporten 

Inom orientering har det länge funnits en strävan om att bli sin egen tränare.  För optimal 

träning måste en orienterare själv, eller tillsammans med sin tränare, pröva sig fram till sitt 

träningsupplägg (Andersson et al. 2003, s. 4). En stor skillnad på att vara tränare inom 

orientering jämfört med andra idrotter är att elitorienteraren inte har något stöd eller någon 

hjälp av tränare under loppet. Vid misstag måste elitorienteraren därför själv korrigera och 

rätta upp sin situation (Hogedal & Olsson 1992, s. 87). En annan svårighet är tränarbegreppet. 

Många inom idrotten väljer att inte tala om tränaren utan väljer istället begrepp som ledare, 

bollplank eller mentor.  

 

Lars Lönnkvist som var landslagsaktiv på 1980-talet sa följande till tidningen Skogssport om 

hur han lade upp sin träning: ”Eftersom vi svenskar inte har några orienteringstränare får man 

göra upp program efter eget bevåg. Man får ju idéer från olika håll - kompisar, friidrottare, 
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klubbledare” (Skogssport nr 2/81).  Sara Eskilsson, som var elitaktiv år 2010, berättade i en 

intervju att hon tidigare haft en tränare men har det inte längre. Enligt henne är det hennes 

egna inre drivkraft som gör att hon genomför de pass som hon själv planerat (Idrott och 

Kunskap nr 4, 2010).  

1.2 Forskningsläge 

Det finns ingen tidigare forskning gjord på hur en elitorienterares träningsupplägg bestäms 

eller vilket inflytande och påverkan en eventuell tränare har på detta. Därför finner vi det 

viktigt att genomföra denna studie. Vi har däremot funnit forskning som vi tror kan ligga till 

grund för det träningsupplägg den aktive väljer att använda för att nå sina mål. Vi har också 

funnit forskning som berör tränarens och orienteringstränarens arbete. Forskningen vi har 

tagit del av är från år 1989 eller senare och kan därmed inte sägas ligga till grund för hur 

elitorienterare tränade på 1980-talet. Den forskning vi funnit är sammanfattad nedan. 

1.2.1 Vilka typer av träning krävs för att lyckas som orienterare? 

År 1989 genomfördes en studie av Svensson, Sundbüe & Svensson (1989, s. 18) som gick ut 

på att studera och analysera vilka löptekniska krav som en orienterare ställs inför i en 

tävlingssituation. Studien undersökte hur löpsteget förändrades i olika terrängtyper, t ex på 

hygge, i sankmark, i kuperad terräng och i flack terräng. Detta undersöktes genom 

videofilmning av löpare. Studien kom fram till att en elitorienterare bör ur löpteknisk 

synvinkel träna i terräng som liknar den där kommande tävlingar ska avgöras. Författarna 

påpekar i diskussionen att det är anmärkningsvärt att en orienterares träning till så stor andel 

består av väglöpning. Detta eftersom löptekniken på väg inte liknar den som den aktive 

kommer att använda sig av under själva tävlingsloppet. Det är den tävlingslika löpningen med 

alla dess skillnader som de därmed borde träna. 

 

I en undersökning gjord år 1993, på Högskolan Falun-Borlänge (nuvarande Högskolan 

Dalarna), där åtta kvinnliga orienterare på elitnivå deltog, studerades hur det mentala 

momentet i orientering påverkas när den aktive blir fysiskt trött samt hur den aktive klarar av 

att hantera detta. Resultatet av studien visade att alla försökspersoner vid fysisk trötthet 

förändrar sitt orienteringsmönster exempelvis genom att titta på kartan fler eller färre gånger. 

Forskarna i studien frågar sig om det förändrade orienteringsmönstret är effektivt nog. Vidare 

diskuterar de att det ofta är löpning som är det mest förekommande inslaget i en 

elitorienterares träning. Men för att få till en topprestation i orientering är det två delar som är 
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avgörande hur väl man lyckas, orienteringen och löpmomentet, och det är förmågan att kunna 

kombinera dessa som avgör hur väl orienteraren lyckas (Isberg och Ruggergo, 1993, s. 42). 

 

En studie i Norge genomförd år 2007 av Faculty of Medicine vid Norwegian University of 

Science and Technology undersökte hur olika träningsupplägg under en åttaveckorsperiod 

påverkade den maximala syreupptagningsförmågan (VO2max). Enligt författarna av studien är 

VO2max troligen den enskilt viktigaste faktorn inom uthållighetsidrotter som avgör hur stor 

framgången blir. Därför var det intressant att ta del av denna studie då den kan ha inspirerat 

löpare och orienterare i sitt träningsupplägg. I studien delade man in 40 personer i fyra olika 

grupper där de fick olika träningsupplägg för de åtta veckorna. Grupp ett genomförde 

lågintensiva distanspass i 70 procent av maxpuls, grupp två genomförde löppass med en 

intensitet som låg på laktattröskeln (ca 85 % av maxpuls), grupp tre genomförde 15/15 

sekunders intervallträning (15 sekunders löpning vid 90-95 % av maxpuls följt av 15 

sekunders aktiv vila i 70 % av maxpuls) och grupp fyra genomförde 4 x 4 minuters 

intervallträning (4 minuter löpning vid 90-95 % av maxpuls följt av 3 minuter aktiv vila i 70 

% av maxpuls). Resultatet visar att gruppen som tränade 4 x 4 minuters intervaller och 15/15 

sekunders intervaller ökade sitt VO2max medan grupperna med lågintensiv träning samt 

laktattröskelträning inte förbättrade sitt VO2max alls. Den största upptäckten i studien var att 

högintensiv aerob uthållighetsträning är betydligt mer effektiv än moderat- och lågintensiv 

träning under en träningsperiod på åtta veckor om man är ute efter att förbättra sitt VO2max. 

Forskarna rekommenderar då främst att man tränar intervaller med längre intervall, såsom 4 x 

4 minuter (Helgerud, Høydal, Wang, Karlsen, Berg, Bjerkaas, Simonsen, Helgesen, Hjorth, 

Bach & Hoff, 2007, s. 665- 670). 

1.2.2 Tar utövaren del av den vetenskapliga forskningen? 

I bakgrunden till studien ”Om idrottstränares pedagogiska och didaktiska kompetens” gjord 

av Ola Högberg berättas det att den idrottspedagogiska forskningen i Sverige ligger långt 

framme men att dess fokus hittills främst legat på folkhälsoproblem mer än på 

prestationsidrott. I studien lyfter författaren det faktum att den forskning som har bedrivits 

inom området har haft svårt att nå fram till elitidrottaren. Vägen mellan forskningsresultat och 

prestationsutveckling är tyvärr lång. Kommer inte de nya rönen fram till den aktive kan detta 

ses som ett problem då det är först när tränaren lyckas omsätta den nya kunskapen till praktisk 

handling som den aktive kan utvecklas (Högberg, 2008, s. 2). 
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1.2.3 Hur kan orienteringstränaren påverka den aktive? 

Flera försök har gjorts att skapa den optimala kommunikationen mellan tränare och aktiv före, 

under och efter en träning. En studie, gjord vid School of Sport, Health and Physical Sciences, 

University of Wales Bangor av Sue E. Walsh, tog fram ett speciellt protokoll som ett 

hjälpmedel för orienteraren att kunna återberätta om loppet för sin tränare efteråt. Detta i 

kombination med ljudupptagning från den aktive, som under träningen använde sig av talk-

aloud-metoden
2
 och även hade en videokamera fäst på huvudet, gjorde att man kunde 

analysera beteendet och det tekniska övervägandet hos den aktive under banans olika 

svårigheter. I artikeln påpekar även Walsh det svåra uppdraget som orienteringstränare, då 

man inte har möjligheten att ge feedback under träning. Tränaren får helt enkelt vänta och 

höra på vad löparen har att säga om loppet, upplevelsen och avgörandet av vägval tills efter 

loppet. Det som styr om denna feedback blir lyckad är den aktives förmåga att kunna återge 

vad som hände under loppet i kombination med hur skicklig tränaren är som intervjuare och 

därmed ställer adekvata och lämpligt anpassade frågor. I artikeln påpekas också hur viktigt 

det är att detta samtal äger rum mellan tränaren och den aktive, och helst så tätt inpå själva 

träningen/tävlingen som möjligt för att få en sanningsenlig repris av loppet med den aktives 

ord (Walsh, 1997, s. 47-53). 

1.2.4 Sammanfattning forskningsläge 

Jämför vi dessa studier, och försöker se till hur man kan tänka att denna forskning påverkar en 

elitorienterares träningsupplägg, kan vi se att en allsidig och variationsrik träning borde vara 

det optimala. Pass med löpning i terräng, med de olika krav som mossmarker, kupering och 

hyggen ställer, i kombination med högintensiva långa intervaller 4 x 4 min och 

orienteringsteknisk träning med karta i tävlingsfart är därmed enligt forskningen att 

rekommendera. Det finns många aspekter att beakta för en elitorienterare då träningen ska 

planeras.  

 

 

 

                                                 

2
 Talk-aloud-metoden innebär att man berättar hur man tänker orienteringstekniskt sett exempelvis i form av 

vägvalsplanering och vad man passerar och läser av i terrängen. 



6 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet i studien är tvådelat, dels avses att analysera vad orienteringslitteraturen skriver om 

träning, dels att jämföra hur svenska elitorienterare tränade på 1980-talet och år 2010. 

Frågeställningar till källanalysen: 

 Vad skriver orienteringslitteraturen om träningsupplägg? 

 Vad skriver orienteringslitteraturen om mental träning och mentala faktorer som 

påverkar prestationen? 

 Vad skriver orienteringslitteraturen om tränarrollen? 

Frågeställningar kring hur elitorienterare tränade på 1980-talet jämfört med år 2010: 

 Vilka skillnader och likheter i träningsupplägg bland kvinnor och män finns det 

mellan 1980-talet och år 2010? 

 Har tränarrollen förändrats? 

 Varifrån får elitorienterare sin kunskap om hur de ska lägga upp sin träning? 

Därmed faller det sig naturligt att jämföra vad orienteringslitteraturen säger om träning på 

elitnivå med vad de aktiva har svarat på hur de bedriver sin träning. 
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2 Metod 

2.1 Datainsamlingsmetod 

De metoder vi valde att använda i undersökningen var källanalys och enkät. Källanalysens 

syfte var att ta reda på hur litteraturen beskriver hur träning bedrivs inom elitorientering. 

Källanalysen var kvalitativ till sin karaktär.  Att vi valde att följa upp källanalysen med en 

kvantitativ enkätundersökning grundar sig i att vi ville jämföra år 2010:s elitorienterares 

träningsupplägg och inverkan av tränare med elitorienterare som var aktiva på 1980-talet. Då 

det inte tidigare har gjorts denna typ av studie var studien explorativ. 

2.2 Urval 

2.2.1 Orienteringslitteraturen 

De källor som valdes ut är böcker skrivna av orienterare som var aktiva och mycket 

framgångsrika under 1980-talet och litteratur om orienteringsträning utgiven av Svenska 

Orienteringsförbundet. Vi valde att analysera den befintliga litteraturen inom området. 

 

”Elitlöparen - elitorientering ur idrottsmedicinskt perspektiv” är en bok som är skriven av 

Christer Johansson som var förbundsläkare i Svenska Orienteringsförbundet under 1980-talet. 

Boken är utgiven år 1990 och handlar om författarens erfarenheter som orienterare, tränare, 

läkare och forskare. 

 

”Vägval till framgång” är skriven av Kent Olsson och Lasse Hogedal. Kent var 

landslagslöpare på 1980-talet och Lasse var förbundskapten för herrlandslaget mellan åren 

1986 och 1995.  Boken är skriven ur dessa två perspektiv. 

 

”Marita – kvinna, idrottare, världsmästare” är en skildring av Marita Skogums karriär som 

elitorienterare. Boken är skriven av fyra författare, Mari Ermeland, Lasse Hogedal, Marita 

Skogum och Sverker Tirén. Marita Skogum tog under sin karriär 10 VM-medaljer varav sex 

guld. År 2001-2010 var hon förbundskapten för det svenska orienteringslandslaget (år 2001-

2006 för damlandslaget och från 2006 för både damer och herrar). 
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”Jörgen Mårtensson – Mr. Orientering” är en självbiografi skriven av Jörgen Mårtensson 

tillsammans med journalisten Peter Petterson Kymmer. Boken handlar om Mårtenssons 20 år 

långa karriär som elitorienterare och är utgiven år 1999. Han debuterade i seniorlandslaget år 

1978 och representerade därefter Sverige i 12 raka VM, där han korades till världsmästare två 

gånger, år 1991 och år 1995. 

 

Boken ” Träning - tips om orienteringsträning för aktiva och ledare” är utgiven av Svenska 

Orienteringsförbundet och ger en bild av de krav som ställs på en elitorienterare. Boken är 

utgiven år 2003. 

2.2.2 Enkätstudien 

När vi gjorde vårt urval till enkätstudien valde vi att utgå från det svenska landslaget. Vi valde 

att begränsa vår ena urvalsgrupp till landslagslöpare på 1980-talet och valde därifrån ut de 

löpare som placerat sig topp 25 på VM någon gång under årtiondet. Att vi valde 1980-talet 

beror på att det var innan tävlingsdistanserna förändrades på VM-programmet
3
. Totalt blev 

urvalsgruppen från 1980-talet 20 elitorienterare (12 män och 8 kvinnor). 

 

Den andra urvalsgruppen som valdes var landslagsorienterare år 2010. När vi valde ut dessa 

till studien begränsade vi dem till de som ingick i landslagets elitgrupp och utmanargrupp. 

Totalt blev urvalsgruppen 18 elitorienterare (9 män och 9 kvinnor). 

2.3 Procedur 

Vid källanalysen valde vi tre teman som vi fokuserade på när vi studerade källorna. De teman 

vi valde var: träningsupplägg, mental träning och mentala faktorer samt tränarrollen. Dessa 

teman valdes efter syfte och frågeställningar till studien och för att kunna göra kopplingar till 

enkätstudien. 

 

Frågorna i enkäten skapade vi på egen hand eftersom det inte genomförts någon liknande 

studie på området som vi kunde haft hjälp av i utformandet av frågorna. Vi skapade en enkät 

för de som var landslagsaktiva på 1980-talet och en för de som var landslagsaktiva år 2010. 

Frågorna på enkäterna var i princip likartade, dock tillkom en fråga för de som var aktiva år 

2010. Frågan som ställdes var om de satsade mot någon eller några speciella distanser. Innan 

                                                 

3
 Se bakgrund, 1.1.2 Tävlingsdistanser då och nu. 
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enkäterna skickades ut genomfördes en pilotstudie med 10 personer där värdefulla synpunkter 

på utformningen av enkäten kom fram och vissa justeringar gjordes. 

 

På grund av att vi saknade e-postadresser till respondenterna i urvalsgruppen som var 

landslagsaktiva på 1980-talet valde vi att skicka ut enkäten med posten till dem. I detta kuvert 

medföljde vårt missivbrev och ett frankerat svarskuvert. I missivbrevet nämndes att det fanns 

möjlighet att kontakta oss och få enkäten via e-post om respondenten önskade detta. Att ta 

reda på adresser till de i urvalsgruppen som var aktiva på 1980-talet gjordes via 

internetsidorna Google, Hitta.se, Eniro och Facebook. En svårighet var att vissa kvinnor inte 

hade kvar sina flicknamn utan hade gift sig och bytt efternamn. Detta löstes genom våra egna 

kontakter inom orienteringsvärlden. Till år 2010:s landslagslöpare valde vi att skicka ut 

enkäten via e-post då de under tiden undersökningen genomfördes befann sig på annan ort än 

hemorten. I missivbrevet skrev vi vilket datum vi senast önskade få tillbaka svaren. De som 

deltog i undersökningen via e-post fick dagen innan detta datum en påminnelse. Vi skickade 

några dagar senare ut en andra påminnelse av mer personlig karaktär där vi poängterade att 

det var viktigt att vi fick in just personen i frågas svar. Detta slog väl ut. Vi fick in 13 av 20 

svar från urvalsgruppen 1980-talet (7 män och 6 kvinnor) och 14 av 18 svar från 

urvalsgruppen 2010 (8 män och 6 kvinnor). 

 

Databearbetningen av enkäterna gjordes med hjälp av programmet SPSS Statistics 17.0.  På 

ett flertal frågor hade respondenterna svarat med ett intervall, där valde vi att räkna ut 

genomsnittet vilket fick bli svaret som registrerades i SPSS. De tester som togs fram med 

hjälp av SPSS var T-test och Chi-två test, även frekvensgrafer extraherades. Vi valde 

signifikansnivån 0,05, vilket innebär att då det uträknade p-värdet är under 0,05 finns det en 

signifikant skillnad mellan grupperna på 0,05-nivå (Olsson & Sörensen, 2007, s. 145).  

2.3.1 Bortfallsanalys 

Bortfallet i urvalsgruppen 1980-talet var 7 av 20 (35 %) och i urvalsgruppen år 2010 var det 4 

av 18 (22 %). Anledningar till bortfallen var flera. Vi kunde inte få fram adresser till två av 

urvalspersonerna som var aktiva under 1980-talet. En annan anledning till bortfall i gruppen 

kan ha varit att på enkäterna fanns ett sista datum för inlämning och detta datum var satt en 

dryg vecka framåt i tiden. Vi borde ha gett dem lite mer tid. En svårighet var också att hinna 

skicka ut en påminnelse till denna grupp om att enkäten snart skulle lämnas in, då postgången 

tar längre tid än vad e-posten gör.  Att vi skickade ut enkäten via post till de som var aktiva 
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under 1980-talet kan ha lett till bortfall genom att brevet helt enkelt kom bort någonstans på 

vägen. Två personer i urvalsgruppen år 2010 svarade oss via e-post att de inte kunde delta i 

studien. Den ena på grund av att hon lagt ner sin karriär på grund av långvariga skador och 

den andra uppgav att hon inte skrev träningsdagbok och skulle gissa på svaren och ville därför 

inte medverka. Ett par andra i denna urvalsgrupp svarade oss också att de haft svårigheter att 

fylla i enkäten på grund av att de inte förde träningsdagbok eller hade svårt att komma åt sin 

träningsplanering vid just detta tillfälle men de kunde ändå göra en uppskattning. 

2.4 Validitet och reliabilitet 

Tre av fem valda källor är självbiografier och därmed förstahandskällor. En problematik med 

självbiografier är att de kan utesluta obehaglig information och man bör därför vara källkritisk 

när man analyserar dem. ”Alla påverkas vi av önsketänkande. Vi ser det vi vill se och minns 

det vi vill minnas utan att vara medvetna om det”, skriver Thurén (1997, s 201) i boken 

Källkritik. Övriga två källor är utgivna av Svenska Orienteringsförbundet. Trovärdigheten i 

dessa dokument anser vi vara hög. Källanalysen var kvalitativ vilket gör att reliabiliteten kan 

ifrågasättas då vår tolkning av vad valda teman innebär inte behöver överensstämma med 

någon annans. 

 

Vi testade mätinstrumentet, dvs. enkäten, genom en pilotstudie med orienterare vilket gör att 

validiteten kan sägas öka eftersom frågorna tolkades och besvarades på det sätt vi önskade. 

Något som kan inverka negativt på reliabiliteten för urvalsgruppen som var aktiva under 

1980-talet är minneseffekten. Det kan vara svårt för människor att återge beteenden i dåtid 

(Hassmén 2008, s. 229-230). Då flertalet var landslagsaktiva i flera år och fortfarande är 

aktiva på tävlingsnivå inom orientering kan det ha varit svårt för dem att minnas hur det såg 

ut under den tidpunkt vi var intresserade av i vår undersökning. 

2.5 Forskningsetisk diskussion 

Personerna som svarade på enkäten svarade anonymt med den enda ledtråden till läsaren om 

att de var landslagsaktiva på 1980-talet eller år 2010. Dessa personer var dock inte anonyma 

för oss, då det var vi som behandlade enkätsvaren samt för att vi behövde veta vilka som 

svarat på enkäten så vi kunde höra av oss till dem som inte hade gjort det med en påminnelse. 

Vi hade låtit varje enkät få ett nummer så vi kunde identifiera dem. Detta dokument fanns i 

våra händer tills dess att vi hade fått in enkäterna och förstördes sedan. 
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3. Resultat 

3.1 Källanalys 

3.1.1 Vad skriver orienteringslitteraturen om träningsupplägg? 

För att systematisera och konkretisera orienterarnas träningsupplägg har vi under denna rubrik 

valt att analysera följande tema i den genomgångna litteraturen: träningstid, träningsinnehåll 

(styrketräning, teknikträning och konditionsträning) och träningsplanering. 

 

”Elitlöparen - elitorientering ur idrottsmedicinskt perspektiv” 

Den före detta landslagsläkaren Christer Johansson skriver att den träningstid som krävs för 

att ta en plats i seniorlandslaget är 20-60 timmar hård systematisk träning i månaden året runt 

i 5-10 år (vilket motsvarar 240-720 timmar/år). Enligt Johansson innebär det att 

träningsmängden ungefär ligger på 10-15 procent under taket på vad elitorienteraren skulle 

kunna klara av att genomföra. Detta för att hålla en hundraprocentig intensitet i de pass som 

genomförs och för att klara av att träna på den nivån i flertalet år utan skador (Johansson 

1990, s. 18). 

 

Det träningsinnehåll som Johansson anser att träningen bör bestå av är 70-85 procent varierad 

skogslöpning i eller nära tävlingsfart och att tiden på dessa pass bör motsvara 75-125 procent 

av ordinarie tävlingstid. Vidare skriver han att 10-15 procent av träningsinnehållet bör vara 

väglöpning, alternativt skidåkning, och 10-15 procent bör vara gymnastik, cykling och 

styrketräning. Varje vecka bör bestå av ett kartpass samt två tempopass i varierad terräng. 

Dessa tempopass kan t.ex. vara tävlingar, intervaller, tempodistans eller ”fartlek”
4
. 

 

När elitorienteraren lägger upp sin träningsplanering rekommenderar Johansson att man med 

jämna mellanrum bör lägga in några återhämtningspass
5
 och något längre distanspass i 

långsamt tempo. Johansson poängterar också att det är viktigt att träningen fokuserar på 

kvalité och tävlingsinriktade inslag (Johansson 1990, s. 18). Andra rekommendationer i boken 

är att man inte bör variera mängd och intensitet för mycket från vecka till vecka samt att man 

bör träna i tävlingslik terräng (Johansson 1990, s. 22f). Johansson skriver att det inte finns 

                                                 

4
 Fartlek är löpträning i varierad fart. Från lättare löpning till löpning i högt tempo. 

5
 Återhämtningspass är lättare träningspass med syftet att öka blodgenomströmningen och mjuka upp leder. 

Genomföras efter ett hårt träningspass eller en tävling. 
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något universellt upplägg för hur en elitorienterare bör träna för att lyckas. Dock blir effekten 

större om personen vet varför den tränar som den gör (Johansson 1990, s. 8). Enligt Johansson 

är en träningsplanering, likväl som en träningsdagbok, viktigt att använda sig av i ett 

utvärderingssyfte. Detta för att kunna se tillbaka på sin träning vid eventuell skada eller 

uteblivna resultat och i så fall kunna göra ändringar i den fortsatta träningsplaneringen 

(Johansson 1990, s. 18). 

 

”Vägval till framgång” 

Boken beskriver inte hur mycket Kent Olsson tränade i timmar räknat. Det som nämns är att 

han tävlade mycket under året för att vara i form till höstens viktiga mästerskapstävlingar. 

 

Det träningsinnehåll som Olsson förespråkade var träning i okända marker, gärna i tävlingslik 

terräng. Andra viktiga inslag i hans träning var löpning i mossar och backlöpning samt 

intervallpass och hård distansträning (Hogedal & Olsson 1992, s. 7-11). Något som Olsson 

tränade på utöver de fysiskt jobbiga passen var att gå kartpromenader och ägna sig åt 

kartritning. Genom kartritningen fick han en chans att förbättra och utveckla sin 

kartläsningsförmåga samtidigt som det var en övning i att koncentrera sig och hålla fokus till 

kartan under en längre tid (Hogedal & Olsson 1992, s. 14-15). 

 

”Marita – kvinna, idrottare, världsmästare” 

I Maritas Skogums bok skrivs det inget om vilken träningstid hon lade ner. Enligt Skogum är 

utgångspunkten för vad man ska träna vilken målsättning man har. För att träna inför ett 

mästerskap sökte Skogum upp liknande terräng på hemmaplan där hon tränade olika moment. 

Oftast sprang hon en vanlig orienteringsbana när hon tränade teknik. Om hon visste att det 

skulle bli negativ terräng med mycket gropar tränade hon i den sortens terräng. Den fysiska 

träningen bedrev hon utifrån vad som väntade henne på mästerskapet (Skogum 1994, s.67). 

Skogums strategi för orienteringsteknik var att ha kartkontakt så gott som hela tiden för att 

kunna orientera fort utan att göra några misstag. För att kunna orientera med högsta 

koncentration ville hon ha en så bra fysik som möjligt för att den inte skulle hämma hennes 

orienteringsförmåga. Enligt Skogum har träningsinnehållet inom orienteringsporten bedrivits 

ensidigt och många tror att det handlar om att träna väg- och stiglöpning (Skogum 1994, s. 

143). 
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Skogum hade ingen träningsplanering då det inte passade henne. Istället utgick hon från vad 

en vecka skulle innehålla och på så sätt kunde hon vara mer flexibel. Däremot förde hon 

träningsdagbok (Skogum 1994, s.18). 

 

”Jörgen Mårtensson – Mr. Orientering” 

Det är svårt att redogöra för hur mycket Mårtensson tränade under sin karriär då det skiljde 

sig från år till år, men i grova drag visar hans träningsdagböcker att han under flera år tränat 

mellan 500 och 700 timmar per år. För Jörgen var antalet nedlagda träningstimmar viktigt 

(Mårtensson & Pettersson Kymmer 1999, s. 108-109). 

 

Det träningsinnehåll som Mårtensson förespråkade var träning i obanad terräng. Enligt honom 

gav det mer styrka att springa i terräng än på stig och väg och det var dessutom den miljön 

han senare skulle prestera och tävla i. Mårtensson brukade studera kartor över 

tävlingsområden där viktiga tävlingar skulle avgöras för att skapa sig en bild av terrängen, 

tänkta vägval och bansträckning (Mårtensson & Pettersson Kymmer 1999, 116-117). 

 

Mårtensson hade ingen nedskriven träningsplanering eftersom han kände att han blev för 

styrd av en sådan. Träningsplaneringen hade han i sitt huvud och det som låg till grund för 

den var hans samlade erfarenhet. I olika perioder influerade olika personer Mårtensson till att 

testa nya träningsupplägg men stommen har alltid varit densamma (Mårtensson & Pettersson 

Kymmer 1999, s. 109). 

 

”Träning - tips om orienteringsträning för aktiva och ledare” 

I boken skrivs det att elitorienteraren bör prioritera följande träningsinnehåll: allmän 

styrketräning, distanslöpning i obanad terräng, snabbdistans i varierad terräng, intervaller av 

olika slag i varierad terräng och smidighetsträning. För att träna den centrala aeroba 

uthålligheten
6
 kan med fördel andra aeroba idrottsgrenar finnas med i träningsupplägget 

(Andersson et al. 2003, s. 78). Vad gäller styrketräningen för en elitorienterare gäller det att 

bli stark i en lätt kropp vilket betyder att man ska vara uthålligt stark i hela kroppen och klara 

av att bära sin egen vikt (Andersson et al. 2003, s.90). Så ofta som möjligt bör kartan ingå 

som en del av träningen. För att träna upp kartläsningsförmågan kan man rita kartor, träna 

                                                 

6
 Orientering är i huvudsak en aerob idrottsgren, vilket innebär att syret har avgörande betydelse för 

energiomsättningen (Andersson et al. 2003, s. 78). 
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linjeorientering
7
, kontrollplockning och orientera utan kompass (Andersson et al. 2003, 

s.147). Vid teknikträning finns två principer man kan utgå ifrån: helmetod och delmetod. När 

man utgår från helmetoden genomförs träning där alla moment ingår och det är så tävlingslikt 

som möjligt. Detta rekommenderar författarna till elitsatsande då helhetsmetoden ställer höga 

krav på koncentration och andra mentala faktorer (Andersson et al. 2003, s.175). Varje 

elitsatsande orienterare bör ha en testbana som liknar en orienteringsbana och som springs 

kontinuerligt under året för att testa orienterarens fysiska kapacitet (Andersson et al. 2003, 

s.103). 

3.1.2 Vad skriver orienteringslitteraturen om mental träning och mentala 

faktorer som påverkar prestationen? 

 

”Elitlöparen - elitorientering ur idrottsmedicinskt perspektiv” 

För att lyckas som orienterare räcker det inte att vara fysiskt stark. Den mentala biten är minst 

lika viktig. Det gäller att ha viljan att bli bäst och en inre övertygelse som säger att det 

kommer att gå.  Inställningen är det som avgör om man kommer att lyckas (Johansson 1990, 

s. 17). 

 

”Vägval till framgång” 

Enligt Olsson är mental träning när man i tankarna bygger upp en taktik för hur man i en viss 

situation ska agera och sedan genomför detta i praktiken (Hogedal & Olsson 1992, s. 54).  

Den mentala träning som Olsson genomförde var den dialog han hade med sig själv under 

sina träningspass vilka gick ut på att programmera in hjärnan på att jobba och slita (Hogedal 

& Olsson 1992, s. 11). Olsson förde ett ”inre samtal” med sig själv, vilket gjorde att han oftast 

lyckades behålla koncentrationen på vad han skulle göra och inte började nynna på någon låt 

eller började tänka på något annat (Hogedal & Olsson 1992, s. 26). 

 

”Marita – kvinna, idrottare, världsmästare” 

När konkurrensen blir hårdare spelar mentala faktorer större roll. Framgång hör starkt ihop 

med psykisk styrka och psykiska förberedelser (Skogum 1994, s. 64). Från år 1988 använde 

Skogum en anteckningsbok där hon spaltade upp målsättningar, hur hon skulle nå målen, 

                                                 

7
 Linjeorientering innebär att man springer längs en utritad linje på kartan där inga uppenbara hållpunkter syns. 

Orienteraren ska försöka hålla sig till linjen så noga som möjligt för att inte missa någon kontroll längs med den. 
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varför hon satsade och hon skapade en beredskap för att möta eventuella motgångar eller 

misslyckanden (Skogum 1994, s.38). I boken ventilerade hon också sina tankar när hon kände 

att hon behövde det och lade upp strategier för att klara uppgifter som väntade. Att hon valde 

att ”prata” med sin svarta bok berodde på att tankarna och koncentrationen var tvungna att 

komma från henne själv, ingen utifrån kunde ge henne det viktigaste. För att få en positiv bild 

av att lyckas kunde hon ta fram en karta med ett mycket bra genomfört lopp (Skogum 1994, s 

70). Precis innan en tävlingssituation tänkte hon igenom loppet och målade upp positiva 

bilder: ”Jag har flyt. Orientering är enkelt, jag kan det här. Jag flyger fram och kontrollerna 

sitter i vägen.” Skogum ville inte tära på den psykiska energin genom att ladda till mindre 

viktiga tävlingar. Att förbereda sig mentalt inför tävlingar tog på krafterna (Skogum 1994, s. 

64). Under hennes aktiva år samlade hon på sig kunskap om vad som påverkade henne i 

positiv och negativ riktning. Ambitionen blev att vända det negativa till något så positivt som 

möjligt. Det gällde exempelvis vädret och terrängen. Saker hon inte kunde påverka utan bara 

anpassa sig efter (Skogum 1994, s. 68). 

 

Skogum använde i början avslappningsband i sin mentala träning men övergick sedan till att 

bara lägga sig på sängen, spänna musklerna ett par gånger och sedan slappna av. I det 

avslappnade tillståndet koncentrerade hon sig och gick igenom problem och fann strategier 

för att lösa dem. Hon målade också upp positiva bilder i sitt inre. Det här gav henne massor 

med energi (Skogum 1994, s. 72). Vid avslappningen tänkte hon på en plats dit hon återvände 

vid varje tillfälle. Ibland lät hon tanken bara vara där och ibland förberedde hon sig på något. 

Kom andra tankar in tvingade hon bort dem och riktade uppmärksamheten till platsen. I 

samband med förberedelserna för en viktig tävling använde hon sig av detta. Detta för att 

fokusera på det som skulle hända, att vara fullt koncentrerad på orienteringen (Skogum 1994, 

s. 88). 

 

”Jörgen Mårtensson – Mr. Orientering” 

För Mårtensson handlade den mentala biten om att vara tillfreds med de fysiska 

föreberedelserna. Det var först när träningstimmarna var gjorda som man kunde arbeta med 

själen ansåg han. Fanns inte fysiken spelade det ingen roll hur mycket mental träning man 

körde. Under sina år som elitorienterare ägnade han sig åt att skapa positiva bilder och sprang 

ofta ett viktigt lopp flera gånger i tankarna innan han stod på startlinjen. Han prövade vid 
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något tillfälle avslappning till band men somnade direkt (Mårtensson & Pettersson Kymmer 

1999, s. 115-116). 

 

”Träning – tips om orienteringsträning för aktiva och ledare” 

Bästa och effektivaste mentala träningsmodellerna bygger enligt boken på visualisering vilket 

innebär att man skapar bilder av det man vill göra och det man vill uppnå. Bilderna måste 

vara realistiska (Andersson et al. 2003, s. 62). 

 

De mentala faktorer som är betydelsefulla inom orientering är koncentrationsförmågan, 

stresshantering, att kunna hantera störningar och att ha ett konstruktivt, positivt inre tänkande. 

För att träna yttre och inre störningsmoment är det viktigt att regelbundet utsättas för 

stressade, nervösa situationer för att vänja sig vid dessa. Vid stark stress och nervositet kan 

helhetsbilden lätt försämras. Det som utlöser stressen kan vara andra löpare, speakern, 

misstag på föregående kontroll eller egna och andras krav på resultat. Koncentrationsbrist, 

brist i självförtroende och social påverkan är andra faktorer som påverkar det mentala negativt 

(Andersson et al. 2003, s.171-172). 

 

Det inre samtalet är av största betydelse för prestationen. Att föra ett positivt inre samtal leder 

till ökad motivation. Ett exempel är att alltid tänka att de yttre förutsättningarna passar en 

själv. För att påverka det inre samtalet i positiv riktning är det bra att tänka tillbaka på det 

man lyckats med och gjort bra. Detta kan ske genom att återuppleva ett bra genomfört lopp. 

 

Föreställningsträning går ut på att man i tanken går igenom en upplevd eller påhittad situation 

och hur man ska lösa den. Det skulle exempelvis kunna vara att bli ifattsprungen av en 

konkurrent. Genom att göra denna föreställning positiv kan man förbereda sig för att utföra ett 

önskat beteende i framtiden (Andersson et al. 2003, s.187-188). 

 

Ytterligare en metod är att skapa en ”trigger”, vilket innebär att man lär sig associera ett visst 

stimuli med en viss respons. Stimuli kan vara en rörelse, ett ord, en tanke, en inre bild eller 

något annat. Responsen kan vara att känna lugn, höja koncentrationen eller få en offensiv 

inställning. Att lära in en ”trigger” görs under lugna avspända former. Det gäller att se sig 

själv utföra ”triggern” och att den utlöser önskad respons. Efter detta gäller det att träna på att 

använda ”triggern” under träning och vid mindre viktiga tävlingar där situationen kräver det. 
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När ”triggern” är inlärd kan den användas vid viktiga tävlingar (Andersson et al. 2003, s.189-

190). 

3.1.3 Vad skriver orienteringslitteraturen om tränarrollen? 

 

”Elitlöparen - elitorientering ur idrottsmedicinskt perspektiv” 

Johansson skriver i sin bok att orienteraren måste lära sig att bli sin egen tränare. Varje person 

är unik och måste lära sig att koka ihop sin egen soppa på ingredienser till träningen. Han 

anser även att man givetvis bör lyssna på andra aktivas träningsupplägg och diskussioner där 

man kan tillgodogöra sig några godbitar (Johansson 1990, s. 23). 

 

”Vägval till framgång” 

Hogedal skriver att inom orienteringssporten talas det sällan om tränare utan man väljer 

istället att tala om ledaren. I boken konstateras att elitorienteraren på sikt ska utvecklas till att 

bli sin egen tränare. Ledarens huvuduppgift är att skapa förutsättningar för topprestationer. 

Det innebär att ledarens uppgifter består i att dra upp riktlinjer, utveckla, stötta, hjälpa, 

stimulera, motivera och överföra kunskap och nya rön om träning till sina adepter som 

förhoppningsvis leder till bra prestationer. Genom att vara bollplank till den aktiva och föra 

samtal om träning och tävling med densamma hjälper ledaren adepten (Hogedal & Olsson 

1992, s. 73-75).  I boken finns en modell över hur det samarbetet kan se ut. Ju mer erfarenhet 

adepten får desto mer individuellt ansvar för sin tränings- och träningsplanering bör adepten 

få (Hogedal & Olsson 1992, s. 86). 

 

Figur 1- Modell för hur tränarens/ledarens ansvar över träningsupplägg förändras över tid till 

att adepten blir sin egen tränare. 
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”Marita – kvinna, idrottare, världsmästare” 

Inom orientering är elitorienterarna ofta sina egna tränare och måste själva analysera och rätta 

till sina misstag men det kan vara bra att ta hjälp och få stöttning på vägen. Det svåra inom 

orientering är att en tränare inte kan följa sin adept och rätta till teknikmissar i 

tävlingssituationen som en tränare kan göra i många andra idrotter (Skogum 1994, s. 85). De 

ledare Skogum hade använde hon som bollplank och med dem ventilerade hon idéer och 

funderingar. 

 

”Jörgen Mårtensson – Mr. Orientering” 

Mårtensson var sin egen tränare. Han influerades däremot av flera personer. I ungdoms- och 

junioråren var Mårtensson del av en grupp i Malmby IF som experimenterade med träningen 

och det var under denna tid som de på det personliga planet tidigt lärde sig att ta ansvar för sin 

träning. Under dessa år utvecklade var och en av gruppmedlemmarna ett tydligt drag av 

självständighet i sin träning (Mårtensson & Pettersson Kymmer 1999, s.143). 

 

”Träning – tips om orienteringsträning för aktiva och ledare” 

Tränarens och ledarens uppgift är att skapa förutsättningar för andra att lyckas. Vad som 

innebär att skapa förutsättningar för andra att lyckas sammanfattas i boken så här: 

”Tydliggöra målen och vägvalen dit, ge möjligheter att visa vad adepten kan, ge besked om 

hur adepten lyckas, ge vägledning och möjligheter att utvecklas, stimulera och uppmuntra, 

låta adepten få ta ansvar och lyssna på dess idéer, behandla adepten med respekt” (Andersson 

et al. 2003, s. 195). 

 

En tränare inom orientering får sällan någon chans att se hur den aktive agerar i 

tävlingssituationer. Vid uppföljning i skogen kan tränaren dock se vissa mönster i beteenden, 

handlingar och tankar som verkar i positiv eller negativ riktning. Som tränare är det viktigt att 

man kan ställa de rätta frågorna, ge nya perspektiv och uppmuntra till en systematisk analys 

av tekniken (Andersson et al. 2003, s. 181). Tränaren bör förbereda, öva och skola adepten i 

vardags- och tävlingssituationen till att tänka själv, ta egna initiativ, fatta beslut och agera. 

Adepten blir på så vis allt mer självgående och på sikt sin egen tränare. Man behöver ständigt 

människor i sin omgivning som kan stötta och handleda så helt själv ska elitorienteraren inte 

lämnas (Andersson et al. 2003, s. 194). 
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Sammanfattning av analysen om orienteringslitteraturen 

Gemensamt för de källor vi analyserat är att ett träningsupplägg bör utgå från de egenskaper 

en orienterare bör ha. Dessa egenskaper är orienteringsteknik samt fysiska och psykiska 

faktorer. Det träningsinnehåll som anses viktiga i litteraturen är kvalitetspass med tävlingslika 

inslag, pass där kartläsning ingår, träning i obanad terräng, kartstudier, kartritning, 

kartpromenader, testbana och träning i tävlingslik terräng. Träningsdagboken anses vara 

viktig i utvärderingssyfte av träningen och prestationen. Mårtensson och Skogum skriver i 

sina böcker att de använde sig av att föra träningsdagbok, däremot hade de inte någon 

nedskriven strukturerad träningsplanering då de kände sig för styrda över en sådan. Olsson 

använde sig av en träningsplanering som baserades på vilka tävlingar han skulle springa. 

 

Den mentala biten är väldigt avgörande för hur man lyckas som orienterare. Det mentala kan 

ses både som hur stark den psykiska förmågan är med tanke på motivation och inre 

övertygelse men också hur bra man är på att hantera yttre störmoment. 

 

Litteraturen talar om en strävan om att orienteraren ska bli sin egen tränare. Begreppen 

tränare och ledare likställs i litteraturen. Varken Olsson, Mårtensson eller Skogum hade under 

sin elitkarriär en uttalad tränare, däremot hade de ett antal personer i deras omgivning som de 

kunde använda som bollplank i skapandet av träningsupplägg. En sak som lyfts fram i 

samtliga källor är att det är viktigt att man som elitorienterare får hjälp och stöttning i sin 

strävan efter att bli sin egen tränare. 
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3.2 Resultat av enkätstudien 

Vi har valt att redovisa enkätstudiens resultat under de frågeställningar som studien hade. I 

frågor där svaren redovisas i procent har avrundningar gjorts och i något fall blir därmed inte 

den totala procentsatsen 100 procent. 

3.2.1 Vilka skillnader och likheter i träningsupplägg bland kvinnor och 

män finns det mellan 1980-talet och år 2010? 

 

Satsning mot speciell distans år 2010 

 

Figur 2- Hur landslagsorienterare år 2010 satsade mot olika distanser. n = 14 (8 män, 6 

kvinnor). 

 

Framförallt kvinnorna satsade lika mycket mot alla de tre individuella distanserna. En större 

andel män satsade mer mot någon speciell distans och då något fler mot långdistansen. 
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Antal träningstimmar och fördelning av träningsformer 

 

Figur 3 – Antal träningstimmar under ett år. n (1980-talet) = 12 (7 män, 5 kvinnor), n (år 

2010) = 14 (8 män, 6 kvinnor). 

 

Här kan vi se att antalet träningstimmar skiljde sig nämnvärt mellan kvinnorna under 1980-

talet och år 2010. Vi kan se en ökning i träningstid med 22 procent (88 timmar/år). Männens 

träningstid ser i princip likadan ut för båda urvalsgrupperna. Bortfallet i frågan var en kvinna i 

urvalsgrupp 1980-talet. 

 

 

Figur 4 – Antal träningspass i veckan. n (1980-talet) = 13 (7 män, 6 kvinnor), n (år 2010) = 14 

(8 män, 6 kvinnor). 
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Antalet träningspass var fler år 2010 jämfört med under 1980-talet. Detta gällde både under 

tävlingssäsong och under grundträningsperiod för båda könen. 

 

 

Figur 5 – Fördelning av träningsformer i de aktivas träningsupplägg under ett år. n (1980-

talet) = 11 (7 män, 4 kvinnor), n (år 2010) = 13 (8 män, 5 kvinnor). 

 

Löpträning utan karta var den träningsform som förekom mest i de aktivas träningsupplägg 

både på 1980-talet och 2010. Däremot kan vi om vi jämför 1980-talet med år 2010 se att 

denna träningsform minskat procentuellt för männen. Där var det en signifikant skillnad 

mellan männen på 0,049 (p=0,049). För kvinnorna hade löpning utan karta däremot ökat med 

20 procent om man jämför 1980-talets kvinnor med 2010 års kvinnor. Bortfallet i frågan var 

tre stycken, två kvinnor på 1980-talet och en kvinna år 2010. 
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Figur 6 – Antal högintensiva konditionspass i veckan under tävlingssäsong respektive 

grundträningsperiod, exklusive tävlingar. n (1980-talet) = 12 (7 män, 5 kvinnor), n (år 2010) 

= 14 (8 män, 6 kvinnor). 

 

De aktiva på 1980-talet uppgav i enkäten att de tränade cirka två högintensiva konditionspass 

i veckan under tävlingssäsongen. Jämförs den siffran med siffran för år 2010:s 

landslagsaktiva kan vi se att den högintensiva konditionsträningen under tävlingssäsongen har 

ökat över tid, dock inte lika mycket bland kvinnorna som bland männen. Bland männen var 

det en signifikant skillnad på 0,008 (p=0,008). Ser vi på hur den högintensiva 

konditionsträningen under grundträningsperioden förändrats ser vi att den har ökat signifikant 

för båda könen. Den signifikanta skillnaden mellan kvinnorna var 0,019 (p=0,019) och mellan 

männen 0,001 (p=0,001). Bortfallet i båda frågorna var en kvinna från 1980-talet. 
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Underlag för löpträning 

I figur 7-10 respektive 13-16 har respondenterna fått värdera i vilken utsträckning de 

genomför sin träning på olika sätt i intervallet 1-5, där 1 innebär ”i liten utsträckning” och 5 

innebär ”i stor utsträckning”.  

Figur 7 och 8 visar i vilken utsträckning de aktiva bedrev sin löpträning på underlag som 

löparbana, asfalt, stig/grusväg och i terräng.  

 

Figur 7 – I vilken utsträckning de aktiva bedrev sin löpträning på konstgjorda underlag. n 

(1980-talet, löparbana) = 12 (6 män, 6 kvinnor), n (1980-talet, asfalt) = 13 (7 män, 6 kvinnor), 

n (år 2010) = 14 (8 män, 6 kvinnor). 

 

Överlag kan vi se att löpträning som bedrevs på löparbana inte förekom i så stor utsträckning 

bland orienterare. Däremot kan vi se en ökning av löpträning på detta underlag om vi jämför 

1980-talet och år 2010. Ökningen var signifikant för både män (p=0,043) och kvinnor 

(p=0,016). Bortfallet för frågan om löparbana som underlag var en man i urvalsgrupp 1980-

talet. Kvinnorna i urvalsgrupp år 2010 uppgav att de i större utsträckning än kvinnorna på 

1980-talet bedrev sin löpträning på asfalt. Här var det en signifikant skillnad mellan 

kvinnorna på 0,011 (p=0,011). Utsträckningen av männens löpträning på asfalt har inte 

förändrats lika mycket över tid, dock kan vi se en liten nedgång i träningen på detta underlag 

för dem. 
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Figur 8 – I vilken utsträckning de aktiva bedrev sin löpträning på naturliga underlag. n (1980-

talet) = 13 (7 män, 6 kvinnor), n (år 2010) = 14 (8 män, 6 kvinnor). 

 

Dessa siffror visar att löpträning på stig/grusväg förekom i lika stor utsträckning på 1980-talet 

jämfört med år 2010. Denna utsträckning var hög, mellan 3,75 och 4,17 på en femgradig 

skala, vilket visar att det var ett vanligt förekommande underlag att bedriva sin löpträning på. 

Männen i urvalsgrupp 1980-talet har angett att de bedrev sin löpträning i terräng i störst 

utsträckning (4,43). Jämför man med 2010 års manliga urvalsgrupp har utsträckningen 

minskat (3,78). Det fanns således en signifikant skillnad mellan männen (p=0,05). 

 

Hur löpträningen genomförs 

 

Figur 9 – I vilken utsträckning de aktiva bedrev sin löpträning genom korta respektive långa 

intervaller. n (1980-talet) = 13 (7 män, 6 kvinnor), n (år 2010) = 14 (8 män, 6 kvinnor). 

3,86
4,17

4,43

3,673,75
4,17

3,78

3,17

1

2

3

4

5

Man Kvinna Man Kvinna

Löpträning på naturliga underlag

År 1980

År 2010

Stig/grusväg Terräng

I stor
utsträckning

I liten
utsträckning

3,43 3,33
3

2,83

1,88

2,5

3,75

4,5

1

2

3

4

5

Man Kvinna Man Kvinna

Intervaller

År 1980

År 2010

I stor
utsträckning

I liten
utsträckning

Korta intervaller 
< 3 min

Långa intervaller
> 3 min



26 

 

 

Korta intervaller bedrevs i större utsträckning på 1980-talet jämfört med år 2010, både bland 

kvinnor och bland män. Här ser vi en signifikant skillnad bland männen på 0,003 (p=0,003). 

Långa intervaller har ökat bland både män och kvinnor år 2010 jämfört med 1980-talet. Bland 

kvinnorna har denna träningsform ökat betydligt och det var en signifikant skillnad mellan de 

kvinnliga urvalsgrupperna på 0,001 (p=0,001). 

 

 

Figur 10 – I vilken utsträckning de aktiva bedrev sin löpträning genom distanslöpning på över 

90 min. n (1980-talet) = 13 (7 män, 6 kvinnor), n (år 2010) = 14 (8 män, 6 kvinnor). 

 

Löpträning genom distanslöpning på över 90 minuter har minskat bland männen och det var 

en signifikant skillnad mellan männen på 0,034 (p=0,034). Däremot har löpträning på över 90 

minuter ökat bland kvinnorna och där ser vi en signifikant skillnad på 0,013 (p=0,013). 
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Alternativa träningsformer 

 

Figur 11 – Andel aktiva som uppgav att skidor, simning, vattenlöpning och cykling förekom i 

deras träningsupplägg. n (1980-talet) = 13 (7 män, 6 kvinnor), n (år 2010) = 14 (8 män, 6 

kvinnor). 

 

Skidåkning/rullskidåkning som alternativ träningsform var den mest förekommande i 

urvalsgruppernas träningsupplägg. Både män och kvinnor på 1980-talet har angett att de alla 

(100 procent) bedrev denna alternativa träningsform. Även kvinnorna 2010 har angett att de 

alla (100 procent) åker skidor medan männens siffra var 88 procent. Simning ägnade sig 

ingen åt på 1980-talet och det gjorde heller inte kvinnorna år 2010. 13 procent av männen har 

däremot angett att de ägnade sig åt simning som alternativ träningsmetod. Vattenlöpning var 

inget de i urvalsgruppen 1980-talet ägnade sig åt. Jämför vi det med 2010 års urvalsgrupp ser 

vi att de har ökat till 50 procent av männen och 67 procent av kvinnorna som svarat att de 

tränar vattenlöpning. Ser vi på cykling har männen på 1980-talet svarat att de inte alls 

använde sig av denna alternativa träningsform medan 2010 års män har svarat att 88 procent 

ägnade sig åt detta. För kvinnorna var siffrorna jämnare, men med en liten minskning från 

1980-talet till år 2010. 83 procent av kvinnorna på 1980-talet ägnade sig åt cykling medan 67 

procent av 2010 års kvinnor angav cykling som alternativ träningsmetod. På denna fråga hade 

vi även ett ”Annat, nämligen…”-alternativ och där fick vi svar från urvalsgrupp år 2010 att 

rodd och crosstrainer/elipsmaskin förekom. 
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Styrketräning 

Nedan har vi valt att redovisa de svarsalternativ som gett störst skillnader mellan 

urvalsgrupperna på hur de aktivas styrketräning bedrevs. 

 

 

Figur 12 – Andel aktiva som styrketränade med fria vikter. n (1980-talet) = 13 (7 män, 6 

kvinnor), n (år 2010) = 14 (8 män, 6 kvinnor). 

 

Varken män eller kvinnor i urvalsgrupp 1980-talet har angett att de styrketränade med fria 

vikter. Detta har ökat över tid och 75 procent av männen och 83 procent av kvinnorna i 2010 

års urvalsgrupp angav att de använde sig av fria vikter när de styrketränade. 

Styrketräningsformer som var återkommande i fältet ”Annat, nämligen…” var backträning 

och snöpulsning. Detta var något som urvalsgruppen på 1980-talet angav. 
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Teknikträning 

Här har vi valt att redovisa de typer av teknikträning som har visat sig ha en signifikant 

skillnad mellan urvalsgrupperna. 

 

Figur 13 – I vilken utsträckning de aktiva bedrev sin teknikträning genom kartstudier. n 

(1980-talet) = 12 (6 män, 6 kvinnor), n (år 2010) = 14 (8 män, 6 kvinnor). 

 

Kartstudier har minskat från 1980-talet jämfört med år 2010. Minskningen mellan de manliga 

urvalsgrupperna var inte lika stor som bland kvinnorna. För kvinnorna var det en signifikant 

skillnad på 0,036 (p=0,036). Bortfallet i frågan var en man som var aktiv under 1980-talet. 

 

Figur 14 – I vilken utsträckning de aktiva bedrev sin teknikträning genom distanspass med 

karta. n (1980-talet) = 13 (7 män, 6 kvinnor), n (år 2010) = 14 (8 män, 6 kvinnor). 
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Att träna teknik genom distanspass med karta har minskat i utsträckning sedan 1980-talet för 

båda könen. För männen ser vi en signifikant skillnad på 0,011 (p=0,011). 

 

 

Figur 15 – I vilken utsträckning de aktiva bedrev sin teknikträning genom vägvalsträning. n 

(1980-talet) = 13 (7 män, 6 kvinnor), n (år 2010) = 14 (8 män, 6 kvinnor). 

 

Jämför vi urvalsgrupp 1980-talet och år 2010 ser vi att vägvalsträning som teknikträning har 

minskat i utsträckning för båda könen, dock kan vi se en större minskning för männen där vi 

ser en signifikant skillnad på 0,037 (p=0,037). 

 

 

Figur 16 – I vilken utsträckning de aktiva bedrev sin teknikträning genom 

orienteringsintervaller. n (1980-talet) = 12 (7 män, 5 kvinnor), n (år 2010) = 14 (8 män, 6 

kvinnor). 
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Ser vi på orienteringsintervaller har denna form ökat i utsträckning bland männen medan den 

har minskat bland kvinnorna. För männen ser vi en signifikant skillnad på 0,027 (p=0,027). 

Borfallet i frågan var en kvinna som var aktiv under 1980-talet. 

 

Mental träning 

 

Figur 17 - Andel som ägnade sig åt mental träning. n (1980-talet) = 13 (7 män, 6 kvinnor), n 

(år 2010) = 13 (7 män, 6 kvinnor). 

 

Det var fler elitorienterare som ägnade sig åt mental träning år 2010 jämfört med under 1980-

talet. Detta gäller både för kvinnor och för män. Visualisering, målbilder, positiva tankar och 

avslappning ägnade sig både män och kvinnor åt år 2010. Många skrev att de hade ett 

samarbete med mental rådgivare/psykolog år 2010. Kvinnorna som var aktiva under 1980-

talet och ägnade sig åt mental träning har svarat att de bedrev den på ungefär det sätt som de 

aktiva år 2010. De män som var aktiva under 1980-talet och lämnade kommentarer svarade 

att de sprang om gamla tävlingar i huvudet utan att bomma. En respondent svarade att han 

med tiden lärde sig att kontrollera sina insatser som idrottare, han lärde sig stå emot smärta 

och trötthet. Bortfallet i frågan var en man år 2010. 
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Träningsfilosofier 

Sista frågan i enkäten var en öppen fråga där vi ville att respondenterna skulle sätta ord på sin 

träningsfilosofi. Resultaten var varierande både vad gäller urvalsgrupp och kön. En 

helhetsbild av elitorienterarens träningsfilosofi skulle utifrån dessa svar vara att träningen ska 

ha kvalité (”du blir bra på det du tränar”), den ska vara varierad (”blanda olika träningsformer 

och underlag för att bli bättre på allt”) och träningens ska genomföras (”flest träningstimmar 

vinner”). 

3.2.2 Har tränarrollen förändrats? 

Vi har i denna frågeställning valt att redovisa svaren genom att inte dela upp urvalsgrupperna 

i kön på grund av att skillnaderna dem emellan var små. 

 

 

Figur 18 - Hur respondenterna lade upp sin träning. n (1980-talet) = 13, n (år 2010) = 14. 

 

Under 1980-talet lade 85 procent av landslagsorienterarna upp sin träning själv. År 2010 var 

det 50 procent som gjorde det. Fler hade hjälp av en eller flera tränare vid utformning av sitt 

träningsupplägg år 2010. 
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Figur 19 - Hur stor andel av urvalsgrupperna hade en tränare? n (1980-talet) = 13, n (år 2010) 

= 14. 

 

Fler elitorienterare hade tränare år 2010 jämfört med under 1980- talet. År 2010 var det 64 

procent av landslagsorienterarna som hade en eller flera tränare. Siffran på 1980-talet var 39 

procent. 

 

Varför hade vissa inte tränare? 

Majoriteten (71 %) av de som svarat att de inte hade en tränare i urvalsgruppen från 1980-

talet ansåg att de hade tillräckliga kunskaper och därför inte behövde någon tränare. Bland de 

som svarat att de inte hade någon tränare år 2010 var det 20 procent som ansåg sig ha 

tillräckliga kunskaper själva. En respondent från 1980-talet skrev som kommentar att det 

under den här tiden inte var vanligt med tränare utan man strävade efter att bli sin egen 

tränare. En annan kommentar var: ”Jag hade ingen egentlig tränare men en person som 

fungerade som mentor/bollplank. Det var ovanligt med tränare då jag slog igenom 1978. Idag 

hade jag troligen haft tränare men det har också varit viktigt att göra en del av ’tränarjobbet’ 

själv.” En respondent i urvalsgruppen från år 2010 svarade: ”Jag har inte själv tagit steget att 

planera och följa upp träningen i den omfattning som krävs för att jag skall kalla mina 

bollplank/tränare för tränare.” En annan svarade ”Jag tar hjälp inom de områden jag känner 

att jag behöver utvecklas, nu har jag ett styrkesamarbete med en styrkerådgivare som pågått i 

två år. Jag är behovsorienterad och ber om råd när jag behöver dem.” 
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Figur 20 - Vem var tränare? n (1980-talet) = 13, n (år 2010) = 14. 

 

Då några uppgav att de hade flera tränare var det möjligt att kryssa i flera svarsalternativ på 

denna fråga. År 2010 fanns tränarna inom elitorientering i den aktives klubb men också 

utanför klubben i form av löptränare, styrketränare och mentala rådgivare. På 1980-talet var 

tränarna i större utsträckning knutna till landslaget. 

 

 

Figur 21 - Vad hjälpte tränaren adepten med? n (1980-talet) = 13, n (år 2010) = 14. 

 

Här kunde respondenterna kryssa i flera svarsalternativ. De som angav att de hade hjälp av 

tränare år 2010 angav att de framförallt fick hjälp av tränare genom att de såg vilka styrkor 
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och svagheter de hade. Över hälften (67 %) fick också uppföljning i skog vid teknikträning. 

På 1980-talet var det framförallt teknikanalys som de aktiva fick hjälp av sin tränare med. 

3.2.3 Var får elitorienterare sin kunskap om orienteringsträning från? 

 

Figur 22 - Vad urvalsgrupperna baserade sitt träningsupplägg på. n (1980-talet) = 13, n (år 

2010) = 14. 

 

Även här var det möjligt att kryssa i flera svarsalternativ och deltagarna kunde även 

specificera sina svar. År 2010 baserade 86 procent sin träning på vetenskaplig forskning. På 

1980-talet var det ingen som gjorde det. Den vetenskapliga forskningen som nämndes var 

Helgerud och Hoffs forskning, idrottsmedicinsk forskning, forskning i tidskriften 

Idrottsmedicinsk forskning, forskning som tagits upp vid föredrag och fristående kurser samt 

den forskning tränare läser och sedan kommer utövaren till nytta i och med träningsupplägg. 

Alla som var aktiva under 1980-talet baserade sin träning på beprövad egen erfarenhet och 

andra orienterares erfarenheter. De lärde sig genom åren vad som funkade för dem. En 

respondent skrev att denne hade en finsk träningsmentor när han/hon var junior som 

introducerade mängdträning som denne sedan byggde vidare på. En annan respondent skrev 

att denne genom beprövad erfarenhet kom fram till att mängdträning inte passade. 
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Andra orienterares erfarenheter gav några respondenter kunskap om formtoppning och 

periodiserad träning. En respondent nämnde att erfarenheter från Bernt Frilén, som var en 

väldigt duktig orienterare på 1970-talet, influerade dennes träningsupplägg. En annan skrev: 

”Norge var bäst så jag påverkades en del av den träning Egil Johansen med flera bedrev.” År 

2010 svarade 79 procent att deras träningsupplägg baserades på beprövad egen erfarenhet. 

Kommentarer till detta var att de tog med sig vad som fungerat tidigare för dem och det dem 

trivs med: ”Jag har fått influenser från så många håll och till slut blir det en beprövad 

erfarenhet.” 38 procent av respondenterna i urvalsgrupp 1980-talet respektive 36 procent av 

respondenterna i urvalsgrupp år 2010 baserade sitt träningsupplägg på influenser från andra 

idrotter. 

 

De idrotter varifrån influenserna kom var samma år 2010 som på 1980-talet, nämligen 

skidåkning och friidrott (löpning). Svar utöver de fasta alternativ som fanns från urvalsgrupp 

1980-talet var att träningsupplägget baserades på kunskaper som fåtts genom föreläsningar. 

2010 års urvalsgrupp svarade att litteratur om träningslära, SISU idrottsböcker, litteratur 

kopplad till utbildning och bloggar som visade hur andra sporter tränar gett dem kunskaper 

som tagits hänsyn till vid träningsupplägg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

4. Sammanfattande diskussion 

Syftet med studien var tvådelat, dels avsågs att analysera vad orienteringslitteraturen skriver 

om träning, dels att jämföra hur elitorienterare tränade på 1980-talet och år 2010. 

 

Skillnader och likheter i träningsupplägg mellan urvalsgrupperna 

Träningstiden som en manlig elitorienterare lade ner skiljer sig inte nämnvärt mellan 

urvalsgrupperna. Däremot kan vi se en markant ökning i träningstimmar hos de kvinnliga 

elitorienterarna över tid. Resultatet i frågan baserades på den fysiska träningen där kartstudier, 

mental träning och tävlingstid inte var inräknade. I genomsnitt har träningstiden för kvinnorna 

ökat från 400 timmar/år på 1980-talet till 488 timmar/år år 2010. Det tror vi har att göra med 

att kvinnor inom elitidrott tränar mer nuförtiden. Denna ökade träningsmängd krävs 

antagligen för att kunna hävda sig idag. Det vi dock finner mycket intressant är att 

spridningen inom urvalsgrupp kvinnor år 2010 är stor, från 280 till 600 timmar/år. Den som 

tränade mest tränade alltså mer än dubbelt så mycket som den som tränade minst. De 

rekommendationer angående träningstid för elitorienterare som framkom i källanalysen 

överensstämmer väl med resultaten vi fått fram i enkätstudien. ”Elitlöparen – elitorientering 

ur idrottsmedicinskt perspektiv” menar att elitorienteraren bör träna mellan 240 och 720 

timmar/år och i ”Jörgen Mårtensson – Mr Orientering” skriver Mårtensson att han tränade 

mellan 500 och 700 timmar/år. Att träna 240 timmar/år kan anses vara väl lite för att kunna 

prestera på internationell nivå vilket vi också kan se i resultatet av enkätstudien att ingen på 

landslagsnivå gör. 

 

Träningstiden en elitorienterare lägger ned kan för icke insatta ses som liten i jämförelse med 

elitidrottare i andra uthållighetsidrotter. I artikeln ”Intervals, Thresholds, and Long Slow 

Distance: the Role of Intensity and Duration in Endurance Training” har en jämförelse av 

träningstiden mellan olika framgångsrika atleter i olika uthållighetsidrotter gjorts och där 

hamnar elitorienteraren på 600 träningstimmar per år i jämförelse med elitsimmaren som 

lägger ned nästan 1300 timmar/år (Seiler & Tønnessen 2009, s. 45). Vi tror att denna skillnad 

i träningstid kan bero på att väldigt få elitorienterare har möjlighet att kunna livnära sig på sin 

sport. Därför kan de inte återhämta och vila sig i den utsträckning som krävs för att träna fler 

timmar. 
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I den tidigare forskningen har vi funnit att träna i tävlingslik terräng, terränglöpning och 

träning med karta är det som rekommenderas att elitorienteraren bör prioritera i sin träning. 

Resultatet i en undersökning menar att de löptekniska krav som ställs på orienteraren under 

tävlingsloppet är de som bör tränas (Svensson, Sundbüe & Svensson, 1989, s 18). I en annan 

undersökning har forskarna kommit fram till att man bör i störst utsträckning träna på 

löpmomentet i kombination med orientering för att bäst lyckas (Isberg & Ruggergo 1993, 

s.42). Båda undersökningarna påpekar också att det är anmärkningsvärt att så stor del av 

orienterarnas träning bestått av löpning.  

 

Även i boken ”Marita – kvinna – idrottare - världsmästare” beskrivs att träningsinnehållet 

inom orienteringssporten bedrivits ensidigt och många tror att det handlar om att träna väg- 

och stiglöpning (Skogum 1994, s.143).  

 

Resultatet i vår enkätundersökning bekräftar att den träningsform som både de aktiva i 

urvalsgrupp 1980-talet och aktiva år 2010 till störst del ägnade sig åt var löpträning utan 

karta. Både forskningen och litteraturen säger att träningen till störst del bör bestå av träning 

med karta men så har det inte sett ut i verkligheten för någon av urvalsgrupperna. Särskilt 

motsägelsefullt kan det tyckas om vi ser till de resultat vi fått fram angående vad 

elitorienterarna år 2010 uppgav att de baserade sitt träningsupplägg på. Där ser vi att 

urvalsgruppen år 2010 angav att de baserade sitt träningsupplägg i stor grad (86 %) på 

vetenskaplig forskning. Man kan tycka att en större del av deras träning borde bestå av 

löpträning med karta vilket forskningen rekommenderar. Kan det vara så att det är annan 

vetenskaplig forskning de baserade sin träning på, exempelvis forskning om löpträning? Det 

skulle vara väldigt intressant att undersöka denna aspekt djupare och se vad skillnaden skulle 

bli om en orienterare följde dessa riktlinjer. Samt motivering till hur det kommer sig att 

orienterarna valt att bedriva mer löpträning utan karta än med karta när litteratur och 

forskning rekommenderar det omvända. Det man däremot bör tänka på är att alla är olika och 

bör fokusera på olika saker. En träningsfilosofi som framkom från en respondent var ”jag 

tränar på det jag är mindre bra på och underhåller det jag är bra på”. Är man då bra på 

orienteringsmomentet och har brister i löpmomentet är det förståligt om fokus läggs på att 

förbättra det moment där de största bristerna finns. 
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Det var, år 2010, fler terrängtyper som elitorienterarna behövde bemästra jämfört med på 

1980-talet. En förklaring till detta är att VM sedan år 1985 har arrangerats även utanför 

Europa vilket innebär att det är fler terrängtyper de möter och fler terrängtyper de behöver 

bemästra efter år 1985. De terrängtyper de möter ställer olika krav på löptekniken hos 

elitorienteraren (Johansson 1990, s. 35).  

 

I enkätstudien kan vi se att löpträning bedrevs i större utsträckning på löparbana år 2010 

vilket kan ha flera förklaringar. Ett exempel är sprintdistansen som oftast genomförs i park- 

och/eller stadsmiljö vilket innebär att det ställs helt andra krav på elitorienteraren jämfört med 

att springa i skogsmiljö. Det innebär i praktiken att elitorienteraren måste kunna springa fort 

på både mjuka (naturliga) och hårda (konstgjorda) underlag. Det som framkom i vår studie 

var också att 64 % av löparna år 2010 satsade lika mycket på alla distanser vilket betyder att 

det är ännu viktigare att kunna behärska alla underlag. En annan trolig anledning till att 

löpträning på löparbana har ökat är att det fanns fler friidrottshallar år 2010 som 

elitorienteraren kunde utnyttja. Den första inomhushallen byggdes år 1983/1984 och därmed 

fanns inte samma möjlighet för de som var aktiva på 1980-talet att utnyttja dessa hallar.
8
 

 

När vi tittar på skillnader mellan urvalsgrupperna angående intensitet i konditionsträningen 

kan vi se att den högintensiva konditionsträningen (med över 80 % av maxpuls) har ökat 

markant. Bland båda könen var ökningen stor och nästan dubbelt så många högintensiva 

konditionspass genomfördes under tävlings- och grundträningsperiod år 2010 jämfört med på 

1980-talet. En förklaring till det kan vara de nya distanserna
9
 som infördes efter 1980-talet. 

Distanserna som tillkom var kortare och mer högintensiva till sin karaktär. I både den tidigare 

forskningen och i källanalysen skrivs det att man bör träna så tävlingslikt som möjligt och 

därför är det inte så konstigt att den högintensiva konditionsträningen har ökat i omfattning. 

Även Helgeruds forskning som förespråkar 4 x 4 minuters intervaller, för en positiv inverkan 

på den maximala syreupptagningsförmågan, tror vi kan ligga till grund för att de högintensiva 

konditionspassen har ökat (Helgerud et al. 2007, s. 665-670). 

 

En naturlig förklaring till att distanspassen på över 90 minuter förekom i större utsträckning 

för kvinnorna år 2010 kan vara att deras totala träningsmängd har ökat. En slutsats som ligger 

                                                 

8
 Vintern 1983/1984 fick Sverige sina två första inomhusarenor och vid senaste uppdateringen om antalet 

inomhushallar, 2008-12-06, fanns det 29 stycken (Svenska friidrottsförbundet 2010-11-10). 
9
 Se bakgrund, 1.2.1 Tävlingsdistanser då och nu. 
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nära till hands att dra kan vara att det är genom ökningen av dessa distanspass som 

förändringen i träningstid ligger. Männens minskning av dessa pass tycker vi är märklig och 

finner ingen förklaring till. Eftersom långdistansen för herrarna har en beräknad segrartid på 

ca 90 minuter
10

 borde dessa pass ha förekommit i större utsträckning tycker vi. 

 

Vi kan i vår studie se att elitorienterarens styrketräning har förändrats över tid. Det vi kan se 

är att på 1980-talet har de flesta i enkätstudien svarat att de tillgodogjorde sig den styrka de 

ansåg att de behövde genom att träna backlöpning och snöpulsning. Det framkom samma 

resultat i källanalysen, och speciellt i självbiografierna, att de fick den styrka de behövde 

genom just backlöpning och snöpulsning samt genom att träna myrlöpning och springa i 

terräng. Boken ”Träning – tips om orienteringsträning för aktiva och ledare” skriver angående 

styrketräning att man ska sträva efter att bli ”stark i en lätt kropp” (Andersson et al. 2003, 

s.90). Innebörden av detta är att man inte kan bli för tung. En respondent i urvalsgrupp år 

2010 uttryckte det såhär: ”Körde tung styrketräning i vintras, två gånger/vecka, men jag blev 

för stark, gick upp i vikt och blev bra på höjdhopp istället för långlöpning så då slutade jag. 

Knasigt va?  När man äntligen lyckas få muskler så blir man tvungen att välja bort det, vilken 

uppoffring man gör för sporten va?” 

 

Den styrketräningsform som visat störst skillnad mellan de båda urvalsgrupperna var 

styrketräning med fria vikter. Varken män eller kvinnor i urvalsgrupp 1980-talet har angett att 

de ägnade sig åt den sortens styrketräning. År 2010 ägnade sig 75 procent av männen och 83 

procent av kvinnorna åt styrketräning med fria vikter i sin styrketräning. Vi förvånades över 

att styrketräning utgjorde så pass lika delar när vi jämförde våra urvalsgrupper. Vi trodde att 

just styrketräning skulle utgöra en något större del år 2010 särskilt då det i resultatet från 

enkätstudien framkom att elitorienterarna på 1980-talet svarade att de tillgodogjorde sig sin 

styrketräning i samband med sin löpträning. År 2010 var det ingen som kommenterade att de 

gjorde det. 

 

Mental träning 

För båda könen har andelen som ägnade sig åt mental träning ökat markant från 1980-talet till 

år 2010. För männen har den ökat från 29 procent till 75 procent och för kvinnorna har den 

ökat från 67 procent till 100 procent. Detta finner vi ytterst intressant då mental träning, eller 

                                                 

10
 Se bakgrund, 2.6.1Tävlingdistanser då och nu. 
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de mentala faktorerna som det skrivs om i litteraturen, lyfts fram som en av de viktigaste 

faktorerna för att lyckas som orienterare. Även forskning har visat att det är viktigt att träna 

upp det mentala momentet i orientering eftersom orienteringsmönstret förändras när den 

fysiska tröttheten slår till. Hur elitorienteraren klarar av att hantera detta förändrade mönster 

beror på vilka mentala rutiner man har och hur man lyckas använda dem (Isberg & Ruggergo 

1993, s. 42). Det verkar i vår enkätstudie som att det är fler aktiva år 2010 som har insett 

vikten av den mentala förmågans betydelse. 

 

I boken ”Träning - tips om orienteringsträning för aktiva och ledare” lyfts visualisering fram 

som den effektivaste mentala träningsformen och det är något som framkom i källanalysen 

som både Marita Skogum och Jörgen Mårtensson ägnade sig åt. Andra mentala 

träningsformer som de och Kent Olsson ägnade sig åt var att skapa positiva målbilder, föra ett 

positivt inre samtal med sig själv under träning och tävling samt att springa om lyckade lopp i 

huvudet. Där ser vi en likhet med källanalysen och enkätstudien. Båda urvalsgrupperna har 

nämnt just dessa strategier och träningsformer i sina kommentarer till frågan om hur deras 

mentala träning gick till. Många i urvalsgrupp år 2010 svarade att de har ett samarbete med en 

psykolog eller mental rådgivare, något som inte förekom på 1980-talet. 

 

Den vetenskapliga forskningens inverkan på elitorienterarens träningsupplägg 

I enkätstudien uppgav ingen av de som var aktiva på 1980-talet att de baserade sitt 

träningsupplägg på vetenskaplig forskning. Tidigare forskning har påpekat just detta, att 

forskningen inte har nått de aktiva på grund av att vägen mellan forskning och aktiv varit 

lång, då den gått via facktidskrifter, forskningsrapporter och artiklar (Högberg, 2008, s.2). 

Respondenterna i urvalsgrupp år 2010 har dock svarat att 85 procent av dem baserade sitt 

träningsupplägg på vetenskaplig forskning, vilket säger emot Högbergs forskning angående 

att den vetenskapliga forskningen inte når den aktiva (Högberg 2008, s.2). Kan man efter 

detta resonemang dra slutsatsen att vägen inte är lika lång längre? 

 

Långa intervaller har ökat när vi jämför 1980-talets svar med år 2010:s. Förklaringen till detta 

kan vara att landslagsaktiva år 2010 i större grad tillgodogjort sig den vetenskapliga 

forskningen. En annan möjlig förklaring kan vara att det beror på att det var lättare att ta del 

av den vetenskapliga forskningen år 2010 jämfört med vad det var på 1980-talet.  Vi tror även 

att det bedrevs mer vetenskaplig forskning på området år 2010, vilket i så fall kan förklara att 
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utövarna baserade sin träning mer på vetenskaplig forskning. De som var aktiva på 1980-talet 

har alla svarat att deras träningsupplägg bland annat baserades på andra orienterares 

erfarenheter, något som endast 29 procent av landslagslöparna år 2010 svarade. Därmed 

verkar det som kunskap i form av erfarenheter från andra orienterare verkar ha fått ge plats åt 

den vetenskapliga forskningen. 

 

Tränarrollen 

I källanalysen framkom från flera håll att orienteraren strävar efter att bli sin egen tränare och 

därför tror vi att det kan bli svårt för den aktive att definiera rollerna för de personer i sin 

omgivning som denne får hjälp av. Detta verkar vara något som är återkommande inom 

orienteringssporten då det inte tycks finnas någon uttalad tränare i samma bemärkelse som i 

andra idrotter. Är de elitorienterarens tränare, ett bollplank eller helt enkelt en ledare? I vår 

undersökning valde vi att ställa frågor utifrån begreppet tränare. Det är möjligt att fler svarat 

ja på frågan om ett alternativ hade varit om de har/hade hjälp av ett bollplank. 

 

Resultatet i vår enkätstudie visar att tränare inom elitorientering har ökat. Jämför vi 1980-

talet, då endast 39 procent uppgav att de hade tränare, med år 2010, då 64 procent svarade att 

de hade tränare, kan vi se att trenden går mot att man har tränare och att man år 2010 lämnat 

”bli din egen tränare”-tänket bakom sig. Ser vi på de som svarat att de ej har tränare och 

anledningar till detta var skillnaderna stora mellan urvalsgrupperna. Hela 71 procent av de 

som var aktiva under 1980-talet och inte hade tränare har svarat att det var på grund av att de 

ansåg att de hade tillräckliga kunskaper själva. Är man sin egen tränare och ska göra 

tränarjobbet bra måste man naturligtvis tro på att man besitter de kunskaper som krävs. Det 

vore därför intressant att gräva lite djupare i detta och ifrågasätta om de verkligen hade 

tillräckliga kunskaper själva och vilka dessa kunskaper var? År 2010 var det 20 procent som 

ansåg att de hade tillräckliga kunskaper själva och därför inte hade tränare. Detta beror 

troligtvis på tänket om att vara sin egen tränare som var vanligare förr. Dock tror vi inte att 

strävan om att bli sin egen tränare helt försvunnit år 2010, men att de aktiva idag har lättare 

att ta emot hjälp från kunniga personer i sin omgivning till sin träning. 

 

Både i källanalysen av ”Marita – kvinna, idrottare, världsmästare”, ”Träning - tips om 

orienteringsträning för aktiva och ledare” och i Sue Walsh forskning som gjordes år 1997 

lyfts det fram att det är svårt att vara tränare inom orientering. Svårigheten ligger i att tränaren 
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inte har möjlighet att se och följa sin adept under tränings- och tävlingslopp och ge feedback. 

Analys av teknikträning blir därför en viktig uppgift för tränaren. De som svarat att de har en 

tränare år 2010 har svarat att de får hjälp med mental träning, uppföljning samt att se och 

utveckla sina styrkor och svagheter. Att få hjälp inom dessa områden är något som ökat bland 

de landslagsaktiva över tid. På 1980-talet var teknikanalys det vanligaste elitorienteraren fick 

hjälp med av tränaren, vilket var inte förekom i lika stor utsträckning år 2010. Vi funderar på 

om den nya tekniken med GPS har gjort det lättare för den aktive att själv teknikanalysera sin 

träning och att de därför inte behöver detta från sin tränare. Tränaren var år 2010 inte i samma 

utsträckning knuten till landslaget som på 1980-talet. År 2010 tar elitorienterare hjälp av 

tränare med kunskap inom de områden de känner att de behöver. Denna tränare behöver inte 

vara knuten till landslaget eller klubben utan kan finnas utanför klubben eller till och med i en 

annan idrott. 

 

I källanalysen konstateras det att det är viktigt att föra träningsdagbok och att ha en 

träningsplanering i utvärderingssyfte av den träning orienteraren bedriver. Därför är det 

förvånande, tycker vi, att se att ett par stycken av de som inte kunnat delta i enkätstudien 

uppgav att de inte förde träningsdagbok. Frågan är varför de väljer att inte skriva 

träningsdagbok? Om de nu inte för träningsdagbok hur utvärderar de då sin träning efter en 

säsong? 

 

Slutsats 

Den slutsats vi kan dra är att träning är ett komplext område. Det finns inte något universellt 

träningsupplägg som passar alla orienterare. Det fanns dock stora skillnader när vi jämför 

landslagsorienterarna som grupp under 1980-talet med år 2010, vilket tyder på att de 

förändringar sporten har genomgått antagligen har påverkat elitorienterarnas träningsupplägg. 

Dessutom verkar definitioner kring tränarrollen saknas, antagligen på grund av den strävan 

som funnits inom sporten att elitorienteraren ska sträva efter att bli sin egen tränare. År 2010 

är det fler som definierar personer runt omkring dem som de får hjälp av som en tränare. 
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4.3 Studiens genomförande och fortsatt forskning 

Vi inser såhär i efterhand att enkäten blev något omfattande och innehöll frågor som inte var 

relevanta för syftet. Vi kunde ha utformat enkätfrågorna bättre för att få ut mer information på 

färre frågor. Att vi skickade ut enkäten till urvalsgrupp 1980-talet via post fungerade på det 

sätt vi hade hoppats. Det var dock nervöst innan de första svaren inkom. De resultat som 

framkommit i studien anser vi vara tillförlitliga eftersom vi märker att respondenterna 

verkligen tagit sig tid och svarat så noga de kan. Vi märker att dessa personer brinner för 

sporten lika mycket som vi gör och därmed blev intresset för studien stort tror vi. 

 

Angående källorna som använts i källanalysen var det några år sedan de skrevs. Men det är de 

böcker som finns som beskriver hur man tränar inom orientering. Det är lite konstigt att det 

inte kommit ut sådan här litteratur på senare år. 

 

Med tanke på de resultat som framkom skulle vidare forskning kunna undersöka vilken 

vetenskaplig forskning som elitorienterare tar del av och hur de använder sig av kunskaperna. 

Det vore intressant att se fortsatt forskning kring orienteringstränarens roll, alltså hur 

samarbetet mellan den aktive och tränaren ser ut. Det vore också intressant att undersöka hur 

elitorienteraren utvärderar sitt träningsupplägg, då vi sett att alla inte skriver träningsdagbok 

och det hade även varit intressant att fråga de som säger att de gör det. Vidare skulle man 

kunna studera mer ingående hur den mentala träningen ser ut. Många nämner att de har hjälp 

av en psykolog eller mental rådgivare. Hur ser det samarbetet ut i praktiken? 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: 

Syftet i studien är tvådelat, dels avses att analysera vad orienteringslitteraturen skriver om 

träning, dels att jämföra hur svenska elitorienterare tränade på 1980-talet och 2010. 

Frågeställningar till källanalysen: 

Vad skriver orienteringslitteraturen om: 

 Träningsupplägg? 

 Mental träning? 

 Tränarrollen? 

Frågeställningar kring hur elitorienterare tränade på 1980-talet jämfört med 2010: 

 Vilka skillnader och likheter i träningsupplägg finns det mellan 1980-talet och 2010? 

 Har tränarrollen förändrats? 

 Var får elitorienterare sin kunskap om orienteringsträning ifrån? 

Därmed faller det sig naturligt att jämföra vad orienteringslitteraturen säger om träning på 

elitnivå med vad de aktiva har svarat på hur de bedriver sin träning. 

 

Vilka sökord har du använt? 
Orienteering, training, coach, trainer, orientering, träningsupplägg, elitorientering, tränare, 

tränare* roll, teorier om träning, teorier om löpträning, teorier om orientering, Helgerud, Hoff, 

intervals 
 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, Libris, PubMed, CSA, sportdiscus, Google Scholar, Google, 

Academic Search Elite, Sportsciense. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Academic Search Elite: Helgerud and Hoff and intervals. 
Sportscience: Intervals and orienteering. 

 

Kommentarer 
Den mest relevanta litteraturen hittade vi genom att titta i böckernas referenslistor. 
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Bilaga 2 

Missivbrev till urvalsgrupp 1980-talet 

Stockholm 2010-10-06 
 

Till Dig som representerade Sverige på VM under 1980-talet! 

Första VM i orientering arrangerades år 1966 i Finland. Då tävlade kvinnor och män på en 

individuell distans och i stafett. År 2010 avgjordes VM i Trondheim och medaljer delades ut 

på följande distanser; långdistans, medeldistans, sprintdistans och i stafett. Således kan man 

se att det skett stora förändringar inom sporten. Förr var det endast en individuell distans på 

VM att fokusera på och idag är det tre distanser med skilda karaktärer. 

Vi är två orienterare som studerar till idrottslärare på Gymnastik- och Idrottshögskolan i 

Stockholm. Vi skriver nu vårt examensarbete vars syfte är att undersöka hur svenska 

elitorienterare tränade på 1980-talet jämfört med 2010 samt vilket inflytande tränare har haft 

och har i träningen. Urvalet till studien har tagits fram utifrån de svenska landslagsorienterare 

som under 1980-talet placerat sig bland de 25 bästa på VM:s individuella distans samt 2010 

års elit- och utmanargrupp från landslaget. 

Vi vänder oss nu till Dig med förhoppning om att Du vill delta i undersökningen.  

Deltagandet är frivilligt men det är verkligen värdefullt för oss om Du svarar på enkäten. Dina 

svar kommer att behandlas anonymt. Enkäten som bifogas i detta brev beräknas ta ca 15 

minuter att fylla i. Försök att svara så fullständigt som möjligt på alla frågor. Har Du problem 

med att svara på frågorna, hör av Dig! 

Skicka sedan tillbaka enkäten i bifogat portofritt svarskuvert så fort som möjligt, eller  

senast torsdagen den 14 oktober. Om vi inte fått Ditt svar då tar vi oss friheten att kontakta 

Dig med en påminnelse. Vill du istället fylla i enkäten via mejl, vänligen kontakta oss på 

någon utav e-postadresserna nedan. 

Är Du intresserad av att ta del av resultatet av studien går det givetvis bra att höra av sig! 

Tack på förhand! 

 

Fredrika Vångell   Frida Andersson 
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Bilaga 3 

Missivbrev till urvalsgrupp 2010 

Stockholm 2010-10-06 
 

Till Dig som springer i Sveriges orienteringslandslag 2010! 

Första VM i orientering arrangerades år 1966 i Finland. Då tävlade kvinnor och män på en 

individuell distans och i stafett. År 2010 avgjordes VM i Trondheim och medaljer delades ut 

på följande distanser; långdistans, medeldistans, sprintdistans och i stafett. Således kan man 

se att det skett stora förändringar inom sporten. Förr var det endast en individuell distans på 

VM att fokusera på och idag är det tre distanser med skilda karaktärer. 

Vi är två orienterare som studerar till idrottslärare på Gymnastik- och Idrottshögskolan i 

Stockholm. Vi skriver nu vårt examensarbete vars syfte är att undersöka hur svenska 

elitorienterare tränade på 1980-talet jämfört med 2010 samt vilket inflytande tränare har haft 

och har i träningen. Urvalet till studien har tagits fram utifrån de svenska landslagsorienterare 

som under 1980-talet placerat sig bland de 25 bästa på VM:s individuella distans samt 2010 

års elit- och utmanargrupp från landslaget. 

Vi vänder oss nu till Dig med förhoppning om att Du vill delta i undersökningen.  

Deltagandet är frivilligt men det är värdefullt för oss om Du svarar på enkäten. Dina svar 

kommer att behandlas anonymt. Enkäten bifogas i detta mejl och beräknas ta ca 15 minuter att 

fylla i. Gör så här: 

 Spara ner dokumentet på din dator. 

 Svara på frågorna. 

 Spara dokumentet igen. 

 Maila tillbaks dokumentet med svaren till fredrika.vangell.2529@gih.stud.se eller 

frida.andersson.2438@gih.stud.se. 

Försök att svara så fullständigt som möjligt på alla frågor. Har Du problem med att svara på 

frågorna, hör av Dig! 

 

Vi vill gärna ha in Ditt svar så fort som möjligt, eller senast torsdagen den 14 oktober. Om 

vi inte fått Ditt svar då tar vi oss friheten att kontakta Dig med en påminnelse. 

 

 

mailto:fredrika.vangell.2529@gih.stud.se
mailto:frida.andersson.2438@gih.stud.se
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Är du intresserad av att ta del av resultatet studien går det givetvis bra att höra av sig! 

Tack på förhand! 

Fredrika Vångell   Frida  Andersson 

 

Studien stöds av Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm och Svenska 

Orienteringsförbundet. 
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Bilaga 4 

Enkät till urvalsgrupp 1980-talet 

 

 

 

Enkät om orienteringsträning   

När Du fyller i enkäten, kom ihåg att det är ett helhetsperspektiv av din träning under 1980-

talet då Du sprang VM vi söker. Vi är medvetna om att olika perioder sett olika ut. 

 

Kön:  Kvinna   Man 

 

 

TRÄNINGSFRÅGOR 

(Följande frågor berör fysisk träning. Tävlingar och mentalträning ska exkluderas i svaren.) 

1. Hur många träningstimmar hade du under ett år på 1980-talet när du sprang 

VM? 

ca ______________________timmar. 

 

2. Hur många träningspass i veckan genomförde du under tävlingssäsong? 

 

ca _______________________ pass/vecka. 

 

 

3. Under tävlingssäsong , hur många konditionspass bestod av; 

(Med det menas vad passet till största del hade som syfte) 

 

Högintensiv träning (> 80 % av maxpuls)  ca__________________ pass/vecka. 

 

Medelintensiv träning (ca 70-80 % av maxpuls) ca __________________ pass/vecka. 

 

Lågintensiv träning (ca 55-70 % av maxpuls) ca __________________ pass/vecka. 

 

 

4. Hur många träningspass i veckan genomförde du under grundträningsperioden? 

 

ca ______________________ pass/vecka. 
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5. Under grundträningsperioden, hur många konditionspass i veckan bestod av; 

(Med det menas vad passet till största del hade som syfte) 

 

Högintensiv träning (> 80 % av maxpuls) ca__________________ pass/vecka. 

 

Medelintensiv träning (ca 70-80 % av maxpuls) ca __________________ pass/vecka. 

 

Lågintensiv träning (ca 55-70 % av maxpuls) ca __________________ pass/vecka. 

 

 

6. Hur stor del av din träning bestod under ett år av; 

(Svara i procent) 

 

Löpträning utan karta _________________% 

 

Styrketräning   _________________% 

 

Teknikträning(löpträning med karta)_________________% 

 

Alternativ träning  _________________% 

 

 

7. Hur ofta genomförde du din träning; 

(Ringa in ditt svar) 

 

På egen hand               Aldrig          Sällan         Ofta         Alltid 

 

 

Tillsammans med klubben               Aldrig          Sällan         Ofta         Alltid 

 

Tillsammans med aktiva på               Aldrig          Sällan         Ofta         Alltid 

samma nivå 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 

LÖPTRÄNING UTAN KARTA 

8. I vilken utsträckning bedrev du din löpträning på följande underlag; 

(Ringa in ditt svar) 

I liten     I stor 

utsträckning   utsträckning 

Löparbana 1 2 3 4 5 

Asfalt 1 2 3 4 5 

Stig/grusväg 1 2 3 4 5 

I terräng 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

9. I vilken utsträckning genomförde du din löpträning på följande sätt; 

(Ringa in ditt svar) 

I liten  I stor 

utsträckning utsträckning 

 

 

Korta intervaller (<3 min) 1                   2                 3                 4                     5 

 

Långa intervaller (>3min) 1                   2                 3                 4                     5 

 

Snabbdistans   1                   2                 3                 4                     5 

Distanslöpning (<60 min)  1                   2                 3                 4                     5 

Distanslöpning (60-90 min)  1                   2                 3                 4                     5 

Distanslöpning (>90 min)  1                   2                 3                 4                     5 

___________________________________________________________________________ 
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TEKNIKTRÄNING 

10. I vilken utsträckning genomförde du din (orienterings-) teknikträning på 

följande sätt: (Ringa in ditt svar) 

I liten   I stor 

utsträckning                     utsträckning 

Kartstudier   1                   2                 3                 4                     5 

Kartpromenad  1                   2                 3                 4                     5 

Distanslöpning med karta  1                   2                 3                 4                     5 

Orienteringsbana  1                   2                 3                 4                     5 

Specifik momentträning 

Vägvalsträning  1                   2                 3                 4                     5 

Riktningsträning  1                   2                 3                 4                     5 

Kontrolltagningsträning  1                   2                 3                 4                     5 

Brunbildsträning  1                   2                 3                 4                     5 

Orienteringsintervaller  1                   2                 3                 4                     5 

Annat, nämligen ________________ 1                   2                 3                 4                     5 

___________________________________________________________________________ 

 

STYRKETRÄNING 
11. Hur tränade du styrka? 

(Flera kryss möjliga) 

 

Funktionell styrka (med egna kroppsvikten) 

 

Styrka med fria vikter 

 

Styrkegympa 

 

MARS-träning (mage, armar, rygg, sida) 

 

MAQ-träning (muscle action quality) 

 

Specifik styrketräning 

 

Tränade inte styrka specifikt 

 

Annat, nämligen __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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ALTERNATIV TRÄNING 

12. Vilken/vilka av följande alternativa träningsformer förekom i din träning? 

(Flera kryss möjliga) 

 

Skidåkning/rullskidor 

 

Cykling 

 

Simning 

 

Vattenlöpning 

 

Annat, nämligen ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Ägnade du dig åt någon mental träning? 

 

Ja, nämligen _____________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

Nej 

 

14. Hur såg din återhämtning ut? 

(Flera kryss möjliga) 

 

Planerade in vilodagar 

 

Återhämtningspass 

 

Gjorde inget speciellt 

 

Annat, nämligen ___________________________________ 

 

15. Hur lade du upp din träningsplanering? 

 

På egen hand 

 

Tillsammans med en tränare 
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Tillsammans med flera tränare 

 

Hade ingen träningsplanering 

 

Annat, nämligen ____________________________________ 

 

16. Vad baserade du din träningsplanering på? 

(Baserade du din träning på något av följande, var vänlig och specificera ditt svar om 

möjligt. Flera kryss möjliga.) 

Vetenskaplig forskning   ________________________________ 

Litteratur om orienteringsträning  ________________________________ 

Beprövad egen erfarenhet   ________________________________ 

Andra orienterares erfarenheter ________________________________ 

Influenser från andra idrotter ________________________________ 

Annat, nämligen  ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

TRÄNARFRÅGOR 

17. Hade du tränare? 

 

Ja, en 

 

Ja, flera 

 

Nej, jag hade ingen tränare. Gå vidare till fråga nr 22. 

18. Vem/vilka var din(a) tränare? 

(Flera kryss möjliga) 

 

Klubbtränare 

 

Annan person i klubben 

 

Familjemedlem 

 

Person med landslaganknytning 

 

Tränare utanför klubben 

 

Annan, nämligen __________________________________ 
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19. Vad hjälpte tränaren/tränarna dig med? 

(Flera kryss möjliga) 

 

Träningsplanering 

Lägga teknikträningar/sätta ut kontroller etc 

Mental träning 

Teknikanalys/utvärdering av träningar och tävlingar 

Att se mina styrkor och svagheter samt utveckla det jag behövde träna på 

Uppföljning 

Annat, nämligen __________________________________ 

 

20. Hur ofta hade du kontakt med din(a) tränare? 

 

Varje dag 

 

Varje vecka 

 

Varje månad 

 

Varje halvår 

 

21. Hur skedde kontakten vanligtvis? 

(Flera kryss möjliga) 

 

Personlig kontakt 

 

Via telefon 

 

Via brev/fax 

 

Via e-post 

___________________________________________________________________________ 
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22. Varför hade du inte en tränare? 

(Enbart för dig som svarade Nej på fråga 17) 

 

Ansåg mig ha tillräckliga kunskaper 

 

Hade svårt att samarbeta med tränare 

 

Hittade inte någon 

 

Annat, nämligen _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

23. Avslutningsvis; om du skulle sätta ord på din träningsfilosofi under 1980-talet, 

hur skulle den låta? 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
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Bilaga 5 

Enkät till urvalsgrupp år 2010 

 

 

Enkät om orienteringsträning   Nr:____ 

När Du fyller i enkäten, kom ihåg att det är ett helhetsperspektiv av din träning vi söker. Vi är 

medvetna om att olika perioder ser olika ut. 

 

 

Kön:  ___Kvinna  ___Man 

Tränar du för att bli specialist på någon/några distanser? (lång-, medel- eller 

sprintdistans) 

___Ja, nämligen _____________________ 

___Nej, satsar lika mycket på alla distanser 

 

 

TRÄNINGSFRÅGOR  

(Följande frågor berör fysisk träning. Tävlingar och mental träning ska exkluderas i svaren.) 

1. Hur många timmar beräknas du ha tränat under 2010? 

 

ca ______________________timmar. 

 

2. Hur många träningspass i veckan genomför du under tävlingssäsong? 

 

ca _______________________ pass/vecka. 

 

3. Under tävlingssäsong, hur många konditionspass i veckan består av; 

(Med det menas vad passet till största del har som syfte) 

 

Högintensiv träning (> 80 % av maxpuls)  ca__________________ pass/vecka. 

 

Medelintensiv träning (ca 70-80 % av maxpuls) ca __________________ pass/vecka. 

 

Lågintensiv träning (ca 55-70 % av maxpuls) ca __________________ pass/vecka. 
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4. Hur många träningspass i veckan genomför du under grundträningsperiod? 

 

ca ______________________ pass/vecka. 

 

5. Under grundträningsperioden, hur många konditionspass i veckan består av; 

(Med det menas vad passet till största del har som syfte) 

Högintensiv träning (> 80 % av maxpuls) ca__________________ pass/vecka. 

Medelintensiv träning (ca 70-80 % av maxpuls) ca __________________ pass/vecka. 

Lågintensiv träning (ca 55-70 % av maxpuls) ca __________________ pass/vecka. 

 

6. Hur stor del av din träning består under ett år av; 

(Svara i procent) 

 

Löpträning utan karta _________________% 

 

Styrketräning   _________________% 

 

Teknikträning(löpning med karta) _________________% 

 

Alternativ träning  _________________% 

 

 

7. Hur ofta genomför du din träning; 

(Markera ditt svar med fet stil) 

 

På egen hand               Aldrig          Sällan         Ofta         Alltid 

 

Tillsammans med klubben               Aldrig          Sällan         Ofta         Alltid 

 

Tillsammans med aktiva på               Aldrig          Sällan         Ofta         Alltid 

samma nivå 

___________________________________________________________________________ 
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LÖPTRÄNING UTAN KARTA 

8. I vilken utsträckning sker din löpträning på följande underlag; 

(Markera ditt svar med fet stil) 

I liten  I stor 

utsträckning utsträckning 

 

Löparbana 1 2 3 4 5 

 

Asfalt 1 2 3 4 5 

 

Stig/grusväg 1 2 3 4 5 

 

I terräng 1 2 3 4 5 

 

 

 

9. I vilken utsträckning genomför du din löpträning på följande sätt; 

(Markera ditt svar med fet stil) 

I liten   I stor

 utsträckning   utsträckning 

    

 

Korta intervaller (<3 min) 1                   2                 3                 4                     5 

 

Långa intervaller (>3min) 1                   2                 3                 4                     5 

 

Snabbdistans  1                   2                 3                 4                     5 

Distanslöpning (<60 min)  1                   2                 3                 4                     5 

Distanslöpning (60-90 min)  1                   2                 3                 4                     5 

Distanslöpning (>90 min)  1                   2                 3                 4                     5 

___________________________________________________________________________ 
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TEKNIKTRÄNING 

10. I vilken utsträckning genomför du din (orienterings-) teknikträning på följande 

sätt: 

(Markera ditt svar med fet stil) 

I liten   I stor 

utsträckning                     utsträckning 

Kartstudier   1                   2                 3                 4                     5 

Kartpromenad  1                   2                 3                 4                     5 

Distanslöpning med karta  1                   2                 3                 4                     5 

Orienteringsbana  1                   2                 3                 4                     5 

Specifik momentträning: 

Vägvalsträning  1                   2                 3                 4                     5 

Riktningsträning  1                   2                 3                 4                     5 

Kontrolltagningsträning  1                   2                 3                 4                     5 

Brunbildsträning  1                   2                 3                 4                     5 

Orienteringsintervaller  1                   2                 3                 4                     5 

Annat, nämligen ________________ 1                   2                 3                 4                     5 

___________________________________________________________________________ 

 

STYRKETRÄNING 

11. Hur tränar du styrka? 

(Markera ditt svar med fet stil) 

 

___ Funktionell styrka (med egna kroppsvikten) 

 

___ Styrka med fria vikter 

 

___ Styrkegympa 

 

___ MARS-träning (mage, armar, rygg, sida) 

 

___ MAQ-träning (muscle action quality) 

 

___ Specifik styrketräning 

 

___ Annat, nämligen __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



63 

 

ALTERNATIV TRÄNING 

12. Vilken/vilka av följande alternativa träningsformer förekommer i din träning? 

(Flera kryss möjliga) 

 

___ Skidåkning/rullskidor 

___  Cykling 

___  Simning 

___  Vattenlöpning 

___ Annat, nämligen ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Ägnar du dig åt någon mental träning? 

___ Ja, nämligen ______________________________________ 

_________________________________________________ 

___ Nej 

 

14. Hur sker din återhämtning? 

(Flera kryss möjliga) 

___ Planerar in vilodagar 

___ Återhämtningspass 

___ Gör inget speciellt 

___ Annat, nämligen ___________________________________ 

 

15. Hur lägger du upp din träningsplanering? 

 

___ Har ingen träningsplanering 

___ På egen hand 

___ Tillsammans med en tränare 

___ Tillsammans med flera tränare 

___ Annat, nämligen ____________________________________ 
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16. Vad baserar du din träningsplanering på? 

(Baserar du din träning på något av följande, var vänlig och specificera ditt svar om 

möjligt. Flera kryss möjliga.) 

___ Vetenskaplig forskning   ________________________________ 

___ Litteratur om träning  ________________________________ 

___ Litteratur om orienteringsträning  ________________________________ 

___ Beprövad egen erfarenhet   ________________________________ 

___ Andra orienterares erfarenheter ________________________________ 

___ Influenser från andra idrotter ________________________________ 

___ Annat, nämligen  ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

TRÄNARFRÅGOR 

17. Har du tränare? 

 

___ Ja, en 

___ Ja, flera 

___ Nej, jag har ingen tränare. Gå vidare till fråga nr 22. 

 

18. Vem/vilka är din(a) tränare? 

(Flera kryss möjliga) 

 

___ Klubbtränare 

___ Annan person i klubben 

___ Familjemedlem 

___ Person med landslaganknytning 

___ Tränare utanför klubben 

___ Annan, nämligen __________________________________ 
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19. Vad hjälper tränaren/tränarna dig med? 

(Flera kryss möjliga) 

___ Träningsplanering 

___ Lägga teknikträningar/sätta ut kontroller etc 

___ Mental träning 

___ Teknikanalys/utvärdering av träningar och tävlingar 

___ Att se mina styrkor och svagheter samt utveckla det jag behöver träna på 

___ Uppföljning 

___ Annat, nämligen __________________________________ 

 

20. Hur ofta har du kontakt med din(a) tränare? 

___ Varje dag 

___ Varje vecka 

___ Varje månad 

___ Varje halvår 

 

21. Hur sker kontakten vanligtvis? 

(Flera kryss möjliga) 

 

___ Personlig kontakt 

___ Via telefon 

___ Via e-post 

___ Via sociala medier på Internet (ex Facebook, Funbeat, Attackpoint) 

___________________________________________________________________________ 
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22. Varför har du inte en tränare? 

(Enbart för dig som svarade Nej på fråga 17) 

 

___ Anser mig ha tillräckliga kunskaper 

 

___ Svårt att samarbeta med tränare 

 

___ Har inte hittat någon 

 

___ Annat, nämligen _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

23. Avslutningsvis; om du skulle sätta ord på din träningsfilosofi, hur skulle den låta? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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Bilaga 6 

Träningsfilosofier under 1980-talet 

”Kvalitet framför kvantitet. Framgång handlar om att ha alla bitar på plats. Helhetstänkande 

är viktigt.” 

”Började med bra kvalitet, gick över till mängd och gick igen vidare till en bättre ökad 

medvetenhet och struktur. Lyssnade mycket på min egen kropp och mina egna signaler. Var i 

stort sett aldrig skadad. Var långt framme i det mentala på 1980-talets slut. Kropp och knopp 

hör ihop.” 

”Tränade så gott jag kunde med hjälp av det jag fått till mig genom landslag och viktiga 

personer runt mig. Hade nog ägnat mer tid åt styrka och alternativ träning om det hade varit 

idag.” 

”Fundera inte på om du ska träna utan vad du ska träna.” 

”Man blir bra på det man tränar.” 

”Flest träningstimmar vinner.” 

”Det finns inga genvägar.” 

”Mängdträning, ett tempopass i veckan. Mycket löpning i skog. Mycket hög kvalitets ol- 

träning på bra kartor. Många tävlingar.” 

”Varierad träning.” 

”Mängdträning med kvalitet.” 

”Varierad träning, minst två snabbhetspass per vecka året runt, minst 2 stycken 2 – timmars 

pass i veckan.” 

”Variation med både intensitet och vissa långa pass. Viktigt med periodisering i träningen. 

Intensiva pass vid formtoppning.” 

”Testade vad kroppen tålde och den tålde mycket! Blev stark fysiskt och mentalt. Saknade en 

del taktik i början av tävlingskarriären(-80-talet) och hade troligen tjänat på en bättre 

tävlingsplanering.” 
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Träningsfilosofier år 2010 

”Träna det som ger effekt.” 

”Högkvalitativ målinriktad träning, där varje enskilt pass är en pusselbit som passar i 

helheten; en helhet som ska ta mig till mitt mål.” 

”Att vara frisk och skadefri är grunden. De olika träningsprinciperna 

(belastningsvariationsprincipen etc )+ Hängivenhet, attityd och motivation :  ) EGET 

ANSVAR.” 

”Blanda olika underlag och träningsformer för att bli bättre på allt.” 

”Jag älskar att träna mycket och hårt men har en tränare som ser till att det blir en bra balans. 

Jag tränar på det jag är mindre bra på och underhåller det jag är bra på. Mycket löpning 

försöker jag få in.” 

”Mycket högintensiv träning, helst i form av 20 min-orienteringsbanor med mycket 

riktningsförändring. Gärna sprintorientering, man-mot-man. Vila ordentligt när du vilar, mys 

framför tvn eller läs en god bok, spring inte runt och stressa och gör massa andra saker.” 

”Du blir bra på det du tränar.” 

”Dokumenterade praktiska erfarenheter från världens konkurrensmässigt tuffaste idrott, 

löpning.” 

”Glädje och variation.” 

”Lyssna på kroppen och pressa den till max på något sätt varje dag.” 

”Hm jag skulle säga träna hårt och mycket, men så tänker jag efter och jag tränar inte så 

mycket.  Jag vet inte om jag har någon filosofi, jag måste ta min drog minst en gång om 

dagen och min drog är träning. Annars dampar jag ur!” 

”Träning lönar sig.” 

”Träna på det du vill bli bra på!” 

 

 


