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Inledning 
 

Detta arbete är ett delmoment i kursen Träningslära III, 7,5hp (Tr6) på Tränarprogrammet på 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Arbetet innebär att skapa en träningsplanering 

inom vald specialidrott, vilket i detta fall är långdistanslöpning, med inriktning mot en 

delkapacitet. 

 

1 Bakgrund  
 

Thor Gotaas för fram att löpning är en av människans mest ursprungliga färdigheter. 

Anledningen anses vara senorna i ben och fötter, elastiska fötter och även effektiva tår. 

Människans löpsteg var långt och när fötterna landade på marken gjorde kroppens 

konstruktion att stötarna dämpades. Utöver detta fanns förmågan att springa utan att bli 

överhettad tack vare alla svettkörtlar. (Gotaas 2010, s. 25-26) Löpning ingår i de flesta 

idrottsgrenar, och är även en både billig och effektiv motionsform (Nilsson 1984, s. 1). 

Svensk Friidrott skriver i sin verksamhetsinriktning för 2011-2013 att över en halv miljon 

svenskar deltar i löpartävlingar och motionslopp (Svensk Friidrott 2010 s. 4).  

 

1.1 Historik  
 

Det fanns tidigt idrottstävlingar i Grekland och bland de första och största var spelen i 

Olympia, och löpningen hade hög status. Det genomfördes ett fackellopp i guden Zeus ära år 

776 f.Kr. och segerpremien bestod av ett äpple. Utvecklingen gick framåt och de främsta 

idrottarna kunde tjäna ihop en förmögenhet. Vid de Panthenska spelen som pågick mellan 350 

och 400 f.Kr. var den största vinstsumman 100 amforor med olivolja, vilket motsvarar 40 000 

dollar (år 2008). (Gotaas 2010, s. 36-38) Löpare har även funnits som budbärare i olika 

kulturer. Under 1400-talet i Mellaneuropa kunde de vara fast anställda på ett gods eller arbeta 

på uppdrag. (Gotaas 2010, s. 14) Efter en del publikdragande långlopp, såsom sexdagarslopp, 

anses den moderna friidrotten uppstått i den andra halvan av 1800-talet (Gotaas 2010, s. 152).  

 

Svenska Friidrottsförbundet bildades 1895, och arbetar med att främja, utveckla och 

administrera friidrotten. Basen av verksamheten ligger i föreningarna med många ideella 

ledare, medan förbundet även ansvarar för landslagets utveckling och deltagande i olika 
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mästerskap. De klubbar som dominerar svensk friidrott i dag är Hässelby SK, Ullevi FK, 

Spårvägens FK, Örgryte IS och IF Göta Karlstad.  

 

Under 1960-talet anslöt de afrikanska löparna till världens löpararenor och bland annat Abebe 

Bikila kan ses som en symbol för deras naturbegåvning gällande långdistanslöpning (Gotaas 

2010, s. 267). De länder som i dag dominerar i världseliten är Kenya och Etiopien, både när 

det gäller kvinnor och män (IAAF, 2011). 

  

1.2 Träning och tävling  
 

Världseliten tränar ungefär 900-1200 timmar per år. Beroende på periodisering i träningen så 

kan det bli 8-10 pass per vecka eller upp till 9-14 pass. Mängden träning och uppdelningen i 

olika pass är väldigt individuell. Vanligtvis tävlar en långdistanslöpare cirka 10-20 gånger per 

år, men även det skiftar från löpare till löpare. De löpare som i huvudsak tävlar på längre 

distanser genomför de flesta av sina tävlingar på underdistans. Vissa löpare väljer också att 

tävla inomhus och i terräng, vilket kan leda till fler lopp totalt.  

 

Distanserna är 5000m och 10 000m på bana, medan halvmarathon (21 097,5m) och marathon 

(42 195m) och en del andra långlopp genomförs på landsväg och gator. Mästerskapstävlingar 

i terräng innebär 4000m och 8000m för kvinnor, och 4000m och 12 000m för män.  

Arbetstider under tävling innebär för eliten (män) från cirka 13min till 2h 10min-2h 30min. 

Arbetsintensiteten under loppen är hög, och ju bättre tränad en löpare är desto närmare sin 

VO2-max kan han/hon arbeta. 

 

1.3 Sverige och övriga världen   
 

Christer Wernhult rapporterade i den svenska upplagan av Runner’s World om Johan 

Faskungers studie av svenska långdistanslöpares prestationer i förhållande till världseliten nu 

jämfört med på 1980-talet. Det är betydligt färre svenska manliga löpare i dag som springer 

Lidingöloppets 30km under två timmar (400 jämfört med 100) och Stockholm Marathon 

under 2.30 (drygt 40 jämfört med 5-10). (Wernhult, 2011)    

 

Både Wernhults artikel och årsbästatiderna från 2011 (se tabell 1 och tabell 2 under 

kravanalys nedan) visar att den svenska eliten ligger några steg efter världseliten. Svenska 
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Isabella Andersson har börjat närma sig världseliten och arbetar målmedvetet mot OS 2016. 

Hon kommer ursprungligen kommer från Kenya, som tillsammans med Etiopien är de länder 

ur vilka de snabbaste löparna urspringer. Det är möjligt att Isabellas framgångar kan smitta av 

sig på klubbkamrater och tävlingskonkurrenter här i Sverige, vilket skulle kunna leda till att 

de förstår hur mycket arbete som krävs men också ser att det är möjligt att utvecklas.  

 

2 Kravanalys 
 

Prestationsförmågan hos människan styrs av de olika delkapaciteterna. Styrka och 

teknik/motorik/koordination hör till neuromuskulär funktion, medan aerob och anaerob 

kapacitet hör till de energigivande processerna. Därtill finns även rörlighet, och de olika 

delkapaciteterna har olika betydelse inom olika idrotter. För långdistanslöpare är den aeroba 

kapaciteten mest betydelsefull. Detta för att arbetstiden varar mer än två minuter och det är då 

de aeroba energiprocesserna är som mest relevanta. (Nilsson 1997, s. 1-2)  

 

Tabell 1 och tabell 2 visar skillnaden i årsbästanoteringar 2011 för kvinnor och män i Sverige 

jämfört med världen på 5000m, 10 000m, halvmarathon och marathon. (Siffrorna från 

internationella friidrottsförbundet uppdaterades 23/9 2011) (Petersson, 2011) och (IAAF, 

2011) Dessa siffror visar lite av de krav som ställs på svenska löpare för att nå världstoppen. 

 
Tabell 1. Årsbästa på 5000m, 10 000m, halvmarathon och marahton för kvinnor i Sverige och övriga världen. 

Kvinnor 5000m 10 000m Halvmarathon Marathon 
Svenskt årsbästa 16.20.35 32.55.29 1.11.07 2.23.41 

Löpare Isabella 
Andersson Jeri Emeru Isabella 

Andersson 
Isabella 

Andersson 
Världsårsbästa 14.20.87 30.38.35 1.05.50 2.19.19 

Löpare Cheruiyot 
(Kenya) 

Kipyego 
(Kenya) 

Kipyego 
(Kenya) 

Kipyego 
(Kenya) 

 
 
Tabell 2. Årsbästa på 5000m, 10 000m, halvmarathon och marahton för män i Sverige och övriga världen. 

Män 5000m 10 000m Halvmarathon Marathon 
Svenskt årsbästa 14.03.11 29.02.11 1.04.41 2.18.48 

Löpare Eric Senorski Adil Bouafif Adil Bouafif Lars Johansson 
Världsårsbästa 12.53.11 26.43.16 58.30 2.04.40 

Löpare Farah 
(Stor Britanien) 

Bekele 
(Etiopien) 

Tadese 
(Eritrea) 

Mutai 
(Kenya) 
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2.1 Aerob kapacitet 
 

Aerob uthållighet betecknar individens förmåga att under en längre tid, vilket innebär längre 

än 10-20sekunder, arbeta med hög intensitet. Energin till musklerna kommer från aeroba 

processer, alltså med tillgång till syre. (Gjerset 1997, s. 340-341) Löpekonomi innebär att ha 

en låg syreupptagning vid en given fart (Michalsik & Bangsbo, 2004 s.61). För 

långdistanslöpare är den aeroba kapaciteten den mest betydelsefulla delkapaciteten. 

Physiological Tests for Elite Athletes anger att måtten på VO2-max för elitlöpare är 55-70 

ml/kg/min för kvinnor och 65-80ml/kg/min för män.  

 

2.2 Anaerob kapacitet 
 

Anaerob uthållighet betecknar individens förmåga att under en kortare tid, vilket innebär 

kortare än 10-20 sekunder, arbeta med hög intensitet. Energin till musklerna kommer från 

anaeroba processer, alltså utan tillgång till syre. (Gjerset 1997, s. 340-341) Vid fysiska 

arbeten som varar längre än två minuter så är det aeroba energiprocesser med tillgång till syre 

som dominerar. Långdistanslöpning sker under längre tid än så och de anaeroba inslagen är 

små, men för eliten är det dock viktigt att kunna hantera fartförändringar under ett lopp, samt 

en eventuell spurt. Beroende lite på hur man klassificerar delkapaciteterna kan plyometriska 

övningar höra hit, men i detta fördjupningsarbete går de under styrketräning. 

  

2.3 Styrka  
 

Förmågan att utveckla kraft brukar man kalla styrka. Musklerna möjlighet att utveckla kraft 

påverkas av dessas längd och möjlig förkortnings- och förlängningshastighet. Den påverkas 

också av muskelfibertyp och tvärsnittsyta. (Gjerset 1997, s. 282) Styrkan i bål, höftböjare och 

rygg är viktig för att undvika skador. För att utveckla en funktionell löpteknik kan 

styrketräning i form av olika plyometriska hopp genomföras. Denna typ av träning ofta är 

både intensiv och effektiv och man kan även göra plyometriska bålövningar. En utveckling av 

förmågan i plyometriska hopp kan göra löparen mer kapabel att hantera fartförändringar.   

 

2.4 Teknik/motorik/koordination 
 

Det kan uttryckas att teknik är samma sak som färdighet, som är det synliga beviset på en 

individs prestationsförmåga. Uttrycket koordination står för de omfattande underliggande 
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egenskaper som leder till tekniken, eller färdigheten. Ordet koordination står för samordning 

och anpassning.  (Gjerset 1997, s. 254) Koordination, teknik, motorik och rörelseskicklighet 

kan också ses som synonymer. Proprioceptionen, synen och balansorganen är viktiga för 

motoriken. Löpare tränar löpteknik i löpskolning, som innebär olika övningar i att förbättra 

löptekniken genom att göra individen medveten om rörelsemönstret och aktiverad 

muskulatur, samt bana in motoriken. 

 

2.5 Rörlighet  
 

Rörlighet innebär förmågan till ett rörelseutslag i både leder och senor. (Gjerset 1997, s. 382) 

Olika individer har olika rörlighetsprofil och kraven på denna beror på hur kroppen belastas.  

Funktionell rörlighet är viktigt för att minska skaderiskerna, men har även betydelse för 

teknik och koordination, och för att kunna löpa med en god löpekonomi. Samtidigt behövs det 

en viss stelhet för att inlagring av energi och utnyttjande av den plyometriska effekten. En 

balans behövs således.  

 

3 Identifiering och motivering av plyometrisk styrketräning 
 

Muskelstyrka är produkten av den kraft som muskeln utvecklar och det vinkelräta avståndet 

från kraftens verkningslinje till rörelsecentrum i leden. Styrketräning syftar till att öka 

muskelstyrkan och kan bedrivas på olika sätt. Detta kan ske i gym eller utomhus med vikter, 

kroppen eller expander som belastning. 

 

3.1 Löpcykeln 
 

En löpcykel består av en stödjefas och en pendelfas, och kan exempelvis inledas med att 

löparen sätter ner höger fot, och avslutas sedan när höger fot sätts ner nästa gång. I 

stödjefasen har individen kontakt med underlaget. Denna delas upp i en bromfas, som är 

själva landningen, ett stötmoment, som är övergången från bromsfas till drivfas, och slutligen 

drivfasen, som är frånskjutet. Här tar pendelfasen vid och betyder vid löpning en liten 

luftfärd, jämfört med gångcykeln där individen hela tiden har markkontakt. Först kommer 

således den bakre pendelfasen, som pågår tills det att knäleden går från flexion till extension. 

Där vidtar den främre pendelfasen ända tills foten når underlaget igen och hela löpcykeln har 

fullbordats. (Nilsson 1984, s. 6)  
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För att undvika en inbromsande effekt strävar löparen efter en så kort markkontakt som 

möjligt i steget. Koordination och avslappning är viktigt, då det i löpcykeln kontinuerligt 

aktiveras viss muskulatur samtidigt som andra muskelgrupper kopplas bort. Den högsta 

hastigheten nås när förhållandet mellan steglängd och –frekvens är optimal. (Svensk Friidrott 

2009.  

 

3.2 Plyometrisk styrketräning 
 
Plyometrisk träning har sina rötter i Europa och gick först under namnet ”hoppträning”. 

Intresset för den ökade under 1970-talet och framför allt i Östeuropa. Plyometrisk träning 

definieras som övningar som eftersträvar att musklerna ska nå sin maximala styrka på så kort 

tid som möjligt. Förmågan till denna hastighet och styrka brukar benämnas power. (Chu 1992, 

s. 1) Plyometri innebär att dra fördel av den naturligt elastiska tillbakastudsen och de 

reflekterande elementen i det neuromuskulära systemet för att skapa ett starkare och snabbare 

muskelsvar. Den kraft muskeln utövar vid koncentrisk aktion ökas om aktionen uppstår direkt 

efter en plötslig uttänjning av den. Denna uttänjning följt av en koncentrisk muskelaktion 

kallas stretch shortening cycle. Med plyometriska övningar kan den tränas till att bli mer 

effektiv. Den inledande stretchen skapar således en potentiell spänningsenergi och en reflexiv 

koncentrisk muskelaktion som ökar kraften i rörelsen. (Slyfield) 

 

Nyckelbegrepp för att lyckas med plyometrisk träning är att det är viktigt att beakta att graden 

av för-stretch är viktigare än uttänjningslängden på vävnaden för att initiera stretchreflexen, 

samt att tiden mellan excentrisk och koncentrisk muskelaktion ska vara så kort som möjligt. 

Övningarna ska alltid genomföras så explosivt som möjligt, vilket kan hjälpas av att idrottaren 

tänker på marken som en värmeplatta, tänker sig snabba, lätta fötter, tänker på att maximera 

kraften och minimera tiden, och tänker ”touch and go”. (Slyfield) 

 

Plyometrisk träning ställer höga krav på leder, senor, muskler och nervsystem. För att undvika 

överbelastning, skador och utdragen trötthet är det nödvändigt med några riktlinjer. Till att 

börja med är det av vikt med en ordentlig uppvärmning och bra skor, liksom att underlaget 

ska vara fast utan att vara för stumt. Noggrannhet ska ske för att se till att tekniken i 

övningarna blir korrekt, och att vilan blir förhållandevis lång. (Slyfield) 
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3.3 Motivering 
 

”Great athletes do not spend a long time on the ground” är ett citat av Donald Chu, som varit 

aktiv som tränare och forskat och skrivit en hel del om plyometrisk träning. En löpare strävar 

efter så kort markkontakt som möjligt i sin löpning, så denna träning i form av olika hopp och 

steg som syftar till att utveckla kraft snabbt kan ses som självskriven. Till detta finns 

potentialen att plyometriskt även arbeta med bålstyrka.      

 

4 Målsättning med fördjupningen 
 

Målsättningen med inriktningen/fördjupningen i plyometrisk styrketräning är möjligheten att 

bedriva effektiv styrketräning. Genom att arbeta med benmusklerna i olika typer av hopp 

utvecklas individens styrka. När fokus i dessa hopp läggs på kort markkontakt utvecklas 

explosiviteten och för en långdistanslöpare, som i löpsteget eftersträvar kort markkontakt, 

innebär detta specificitet. Vid genomförande av hopp på ett ben utnyttjas även 

styrkeutvecklingen ännu mer tack vare fenomenet bilateral deficit. 

 

Effektiviteten i den plyometriska styrketräningen kan också utnyttjas för bålen. Funktionell 

bålstyrka för löpare kan innebära ett rörelsemönster nära det i löpningen, vilket kan vara 

rotationer och anpassning till omgivningen (Pfitzinger & Douglas, 2009  s. 86). Med 

plyometriska övningar kan detta nås. Plyometriska hopp bidrar också till att utveckla motorik 

och koordination, vilket hos en löpare även kan innebära en bättre löpteknik, och i sin tur 

bättre resultat. 

 

Detta arbete kan också ge motivation för idrottaren genom att ta sig an en ny typ av 

styrkeövningar. Det finns också möjligheter att utveckla träningen till fler och andra 

plyometriska övningar, samt att prova ut nya varianter. Hänsyn kan tas till kontinuitets-, 

specificitets-, variations-, progressions-, indiviualitetsprincipen och pulsering. Plyometrisk 

träning kan integreras i en löpares träningsprogram och bidra till hans/hennes utveckling. 

 

5 Metod 
 

För att hitta information och vetenskapliga studier om plyometrisk träning för idrottare har 

databaserna PubMed och SportDiscus använts. Övrig litteratur hittades via GIH:s 
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bibliotekskatalog, fanns i egen litteratursamling och lånades av erfaren tränare, samt fakta 

från hemsidor på internet. 

 

6 Resultat 
 

Fakta kring träningsplanering kommer från litteratur, medan fakta kring tillämpad 

plyometrisk träning kommer från fyra vetenskapliga artiklar.  

 

6.1 Träningsplanering  
 

För att förbättra sin förmåga inom en idrott är det inte bara att träna, utan det är av vikt att 

beakta hur, när och vad som tränas. Genom en träningsplanering kan idrottarens resurser 

utnyttjas mer. Träning innebär nedbrytning och det är i vilan som förbättringen sker. Genom 

planerad träning kan idrottarens prestation förbättras och motivationen bibehållas, medan 

skador och överträningssyndrom kan undvikas. (Michalsik & Bangsbo, 2004 s. 219-224) 

 

6.2 Plyometriska hopp och volleyboll 
 

Det genomfördes en studie med 46 16-åriga individer, varav hälften var volleybollspelare 

(experimentgruppen) och den andra hälften var inte volleybollspelare (kontrollgruppen). Efter 

en tre veckors förberedande träning genomgick experimentgruppen plyometrisk träning under 

sex veckor för att utveckla den explosiva benstyrkan. Träningen bestod av fem övningar: 

hurdle jump, depth jump, box jump sideways, lunge jumps och vertical jumps. För att 

indiviualisera träningen uppmanades de att första veckan arbeta med 70% av sin förmåga, 

andra veckan 80%, tredje 90%, fjärde 80%, femte 90% och sjätte 100%. Antal 

träningstillfällen per vecka var enlig följande: 2-2-3-2-3-3. Kontrollgruppen deltog under 

samma period enbart i de två per vecka schemalagda idrottslektionerna. Av de tester som 

genomfördes visades en signifikant skillnad i explosiv styrka i benmusklerna för 

experimentgruppen. Det påvisades en ökning i explosiv styrka både vid hopp med båda benen 

och bara ett, trots att de inte tränat enbenshopp. Experimentgruppens erhöll också en bättre 

hoppförmåga. (Milic, Nejic & Kostic, 2008)  
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6.3 Plyometriska hopp hos icke tränande studenter 
 

Det genomfördes en studie med 44 icke tränande studenter, som delades upp i två grupper, en 

experimentgrupp och en kontrollgrupp. Experimentgruppen tränade plyometriska hopp två 

gånger i veckan under sex veckor, medan kontrollgruppen inte deltog. Träningen bestod de 

två första veckorna av: standing vertical hops, single foot hops, multiple two-foot hurdle 

jumps, counter movement jumps och depth jumps. Träningen bestod den tredje och fjärde 

veckan av: lateral two-foot jumps, two-foot jumps, counter movement jumps, multiple two-

foot hurdle jumps och depth jumps. Träningen bestod den femte och sjätte veckan av: two-

foot jumps foreward and backward, single foot jumps, counter movement jumps, multiple 

two-foot hurdle jumps och depth jumps. Av de tester som genomfördes påvisades att den 

plyometriska träningen gett en ökning i maximal kraftutveckling vid counter movement 

jumps och depth jumps hos experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen. 

Experimentgruppen hade också minskat tiden för tillbakastuds i depth jumps. (Makaruk & 

Sacewicz, 2010)  

 

6.4 Plyometrisk träning förbättrade löpekonomi 
 

Det genomfördes en studie på femton vältränade långdistanslöpare, som alla sedan tidigare 

hade en ringa erfarenhet av styrketräning. De randomiserades till en träningsgrupp på sju 

individer och en kontrollgrupp på åtta individer. Träningsgruppen deltog i plyometrisk träning 

i nio veckor a´ tre 30-minuterstillfällen per vecka. Båda grupperna bibehöll sin vanliga 

träning, men kontrollgruppen deltog inte i den plyometriska träningen. Däremot lades 

motsvarande tid till i deras ordinarie träning för att grupperna skulle matchas i träningstid. 

Den plyometriska träningen varierade i både antal genomförda övningar och i 

sammansättningen. Totalt ingick följande övningar i programmet: back extension, leg press, 

counter movement jumps, knee lifts, ankle jumps, hamstrings curls, alternative-leg bounds, 

skip for height, single-leg ankle jumps, continuous hurdle jumps och scissor jumps for height. 

Av de tester som genomfördes påvisades att den plyometriska träningen gett en förbättring i 

löpekonomi vid löpning i 16 km/h hos träningsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Det 

påvisades också en trend till förbättring av kraftutveckling i hopptest. (Saunders, Telford, 

Pyne, Peltola, Cunningham, Gore & Hawley, 2006) 
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6.5 Plyometrisk bålträning 
 

En artikel om styrketräning i judo för fram fördelen av plyometrisk träning med medicinboll 

för bålen. Det nämns att plyometrisk träning är relevant för alla idrotter som kräver 

kraftutveckling, och att medicinbollen kan stimulera träning i rörelsemönster som 

styrketräning med vikter inte kan. Bollen gör också idrottaren uppmärksam på sin tyngdpunkt 

och kan därmed förbättra sin balans. Ett tolvveckors träningsprogram föreslås med ett 

träningstillfälle per vecka de första två och de sista två veckorna. Under den tredje och fjärde 

veckan samt nionde och tionde är det två träningstillfällen per vecka. Från den femte till och 

med den åttonde veckan är det tre träningstillfällen per vecka. Förutom att antalet set ändrades 

skiftades också antalet repetitioner. Fem övningar med alternativ ingick; sit-up, chest pass 

(seated, kneeling, standing), trunk pass (back to back, to side), back throw (straight over, to 

side) och torso throw (to front, to side). (Takahashi, 1992)  

  

7 Integrering av resultaten i en träningsplanering för 
långdistanslöpning 
 

Träningsplaneringen är avsedd för en 32-årig kvinnlig långdistanslöpare, som framför allt 

inriktar sig på 5000m och 10 000m. Hon satte personbästa på båda distanserna 2011 (16.40.08 

och 34.26.47) och det innebar en sjätte respektive en fjärde plats på den svenska 

årsbästalistan. Hon arbetar 80%.   

 

Med tanke på att löparen strävar efter att delta i EM 2014, så redovisas nedan årsplaneringen 

för det året. Periodplaneringen är över förberedelseperiod 1, sedan följer därur veckoplanering 

för vecka 15 och avslutningsvis är dagsplaneringen torsdagen den veckan. Följande 

grundprinciper har beaktats: kontinuitets-, specificitets-, variations-, progressions-, 

indiviualitetsprincipen och pulsering. 

 

7.1 Flerårsplanering 
 

Löparen har tidigare drabbats av skador då mängden träning kan ha ökat för snabbt. Valet i 

denna planering blir att ligga kvar på samma mängd som 2011 både år 2012 och 2013. 

Träningsmängden dessa år blir 565 timmar, medan den år 2014 och 2015 blir 600 timmar. 

Hon har tidigare inte tränat plyometrisk styrka, men den införs 2012 och ökar successivt till 
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2015. Planen för andelen aerob och anaerob träning, samt plyometrisk och övrig styrketräning 

visas på figur 1till figur 4 nedan. 

 

 
Figur 1. År 2012. Träningsmängden 565 timmar för andelen aerob och anaerob träning, samt plyometrisk och 
övrig styrketräning. 
 

 
Figur 2. År 2013. Träningsmängden 565 timmar för andelen aerob och anaerob träning, samt plyometrisk och 
övrig styrketräning. 
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Figur 3. År 2014. Träningsmängden 600 timmar för andelen aerob och anaerob träning, samt plyometrisk och 
övrig styrketräning. 
 

 

 
Figur 4. År 2016. Träningsmängden 600 timmar för andelen aerob och anaerob träning, samt plyometrisk och 
övrig styrketräning. 
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7.2 Årsplanering  
 

År 2014 redovisas här närmare. Se figur 5 nedan. En löpare kan numera tävla hela året och 

beroende på vilken typ av tävlingar idrottaren prioriterar kan säsongerna skifta. Valet av att 

låta årsplaneringen följa almanackan beror på att denna löpare deltar i NM i terränglöpning, 

som vanligtvis går i november, så en period av vila/underhållsträning följer därefter. 

Huvudmålet för löparen är EM, som går i början av augusti. Om hon inte kvalar in till EM, så 

ligger SM och Finnkampen i samma period. För att kvala in till EM och för att delta i terräng-

SM är även en första tävlingsperiod inplanerad. Under den första delen av förberedelseperiod 

1 ska löparen ha möjlighet att träna under mer gynnsamma förhållanden än Sverige, 

exempelvis Sydafrika eller Kenya. Här syns exempel på kontinuitets- och 

individualiseringsprincipen, vilket visas i en kontinuitet i att träningen är planerad för hela 

året och att perioderna anpassats efter individens mål angående betydelsefulla tävlingar. 

 
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Vila/underhållsträning Förberedelseperiod 1 Tävlingsperiod 1
Återuppbyggnadsträning Förberedelseperiod 2 Tävlingsperiod 2  

Figur 5. 2014, årsplanering i perioder. 
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7.3 Periodplanering  
 

Aerob träning är den mest dominerande delen av en löpares träningsprogram. Se 

periodplanering figur 6 nedan. Då den aeroba träningen är lågintensiv består den av 

återhämtningspass, långdistanspass, upp- och nedvärmning. Den medelintensiva aeroba 

träningen är distanslöpning och alternativ träning. Den senare kan vara vattenlöpning, cykel, 

någon spinnklass eller crosstrainer. Löparen i det här fallet brukar föredra de två sistnämnda, 

men det viktiga är att genomföra en alternativ aktivitet som inte är löpning. Högintensiv aerob 

träning innebär löpning inpå individens laktattröskelnivå, korta eller långa intervaller. En liten 

mängd anaerob träning genomförs i form av toleransträning, t.ex. backträning, hopp och 

kortare sprintlopp eller intervaller. Arthur Lydiard förespråkar att de intervallerna ska vara 

halvlånga, åtminstone 600m för att få bäst effekt på det anaeroba systemet (Lydiard 1997, s. 

45). I vissa fall kan upprepade backar eller kortare sprintlopp följas av distanslöpning i 

tröskelfart.  

 

Den plyometriska träningen har lagts in i två pass som ”inskolning” (vecka 7 och vecka 9) 

inför en period med sex veckors plyometrisk träning (vecka 10 till vecka 15). Avsikten är att 

framför allt förbättra löparens kraftutveckling i benmusklerna inför tävlingsperiod 1. Vecka 

16 blir följaktligen en återhämtningsvecka, och i vecka 17 en relativt liten mängd träning men 

eftersom terräng-SM ligger i slutet av den veckan vill man behålla intensiteten i passen 

(Michalsik & Bangsbo, 2004 s. 232). Den kan också ses som en sista generalrepetition inför 

tävlingsperiod 2 och EM.  

 

Här ses exempel på variations- och progressionsprincipen, samt pulsering. Variationen tar sig 

uttryck i olika typer av pass, men även att tränaren när väl perioden infinner sig leder 

idrottaren att genomföra löppassen i olika miljö. Progressionen påvisas med en ökad 

belastning veckovis under fyra veckor, vilket också medför en pulsering. 

Specificitetsprincipen kommer också fram i och med att en löpare tränar mycket löpning. 

Efter återuppbyggnadsperioden, som bestod av lägre intensitet i träningen, höjs både 

intensiteten och mängden denna period. Till viss del syns detta i och med att den plyometriska 

träningen lagts in.    
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Antal 
halva 

timmar/ 
vecka 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1  

  Aerob lågint.  

  Aerob medelint. 

  Aerob högint. 

  Anaerob 
   Plyo-styrka 

  Alt. aerob medelint.  

  Övrig styrka 
Figur 6. Förberedelseperiod 1 ur årsplanering 2014, vecka 3 till vecka 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

7.4 Veckoplanering  
 

Vecka 15 är den fjärde, och mest intensiva, veckan i tre pulserade fyraveckorsperioder inför 

terräng-SM i slutet av vecka 17. Efter vecka 15 sker sålunda en reduktion i träningsmängden 

såsom nämnts ovan under rubriken periodplanering. Disponeringen av vecka 15 visas i figur 7 

nedan. Totalt är det femton timmars träning, och motsvarar 170-180km löpning. 

 

Genom att ha ett aerobt lågintensivt långt löppass på söndag förmiddag (även vecka 14) får 

idrottaren relativt lång vila inför måndag förmiddag och det medelintensiva alternativpasset. 

På måndag eftermiddag eller kväll blir det lätt löpning som uppvärmning inför den 

plyometriska styrkan. I och med att nästa träning först sker på tisdag kväll har löparen också 

mentalt vilat ifrån löpningen i ett och ett halvt dygn. Tisdagens pass innebär uppvärmning 

följt av aerob högintensiv träning/löpintervaller. Efter uppvärmningen och innan intervallerna 

genomförs ett antal löpskolningövningar för att utveckla och bibehålla löptekniken. Detta sker 

också vid lördagens intervallpass. På onsdag morgon genomförs ett återhämtningspass i form 

av lågintensiv aerob löpning, och på kvällen samma dag ett medelintensivt aerobt löppass.  

 

På torsdag förmiddag är det 90 minuter löpning med två tredjedelar av tiden medelintensivt 

och en tredjedel högintensivt. (Mer information nedan då torsdagen redovisas separat.) 

Kvällen på torsdagen blir som måndagen med lätt löpning som uppvärmning inför och så den 

plyometriska styrkan. Enligt Slyfield ska den inte genomföras flera dagar i rad, utan två till tre 

gånger i veckan. För att undvika överbelastning är det också viktigt att träningen inte utförs 

om idrottaren är trött, skadad eller omotiverad. (Slyfield) Det är alltså viktigt att tränaren här i 

slutet av en tyngre period är observant på sin adept, att individualiseringsprincipen förses med 

fingertoppskänsla ut i fall att ändringar i planeringen behöver ske. 

 

Fredagar är ofta en hel vilodag för denna löpare, men då detta är slutet på en intensiv period 

finns här ett medelintensivt pass. Fredagspasset sker på morgonen och därmed ges det tillfälle 

till en del vila innan intervallpasset på lördag förmiddag. Förutom aerob högintensiv träning 

finns här ett anaerobt inslag. I form av toleransträning förbättras löparens förmåga att hantera 

fartförändringar i ett lopp genom att musklerna kan tolerera och neutralisera trötthetsämnen 

bättre, att göra av med dessa under arbetet och förbättra sin förmåga till återhämtning efter 

hårt arbete (Michalsik & Bangsbo, 2004 s. 180). På lördag eftermiddag/kväll blir det en kort 

lågintensiv återhämtningsjogg, och på söndag förmiddag ett lågintensivt långpass.  



17 
 

 

Efter varje träningspass genomförs stretch av de stora muskelgrupperna som varit aktiva. 

Regelbunden träning utan stretch kan leda till förkortad muskulatur och risk för skador, 

samtidigt som man ska vara uppmärksam på att olika rön råder. (Michalsik & Bangsbo, 2004 

s. 128-129) Specificitetsprincipen är tillämpad här i slutet av förberedelseperiod 1 med 

mycket löpning inför tävlingsperiod 1. Trots stor mängd träning har en viss pulsering i veckan 

lett till perioder av relativt ”lång” vila.  

 

 

 
Vecka 

15 Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön 
Morgon               

                

                

        
 

      

                

Kväll               
                
                
  

 
    

 
      

                
 

  Aerob lågint.  

  Aerob medelint. 

  Aerob högint. 

  Anaerob 
   Plyo-styrka 

  Alt. aerob medelint.  
Figur 7. Träningsplanering för vecka 15 i förberedelseperiod 1 2014. Varje ruta står för 30 minuters träning. 
 

 

7.5 Dagsplanering  
 

Torsdagen ur vecka 15, år 2014 redovisas här närmare. Löpningen på förmiddagen är satt till 

90 minuter och är både aerob medelintensiv och högintensiv. Genom att inleda löpningen 

försiktigt blir löparen uppvärmd, då det är brukligt inom uthållighetsidrotter och aerob 

medelintensiv träning att uppvärmningen är en del av själva träningen (Michalsik & Bangsbo, 

2004 s. 126) Väl i gång ska löparen springa i 50 minuter i en intensitet av 85% av hennes 



18 
 

maximala puls, därefter 30 minuter i en intensitet av cirka 90% av hennes maximala puls, och 

avslutningsvis 10 minuter tillbaka i 85% av maxpuls.  

 

Den inledande medelintensiva löpningen är tänkt att upplevas som behagligt och kontrollerat 

ganska snabb löpning. I den hastigheten banas löptekniken in samt en bra löpkänsla. De 

följande 30 minuterna är avsedda att vara högintensiva eller snarare på gränsen mellan medel- 

och högintensiv. Löparen ska intensitetsmässigt ligga vid sin s.k. tröskelnivå, som egentligen 

står för den anaeroba tröskeln. Detta är en gräns där det råder en jämvikt mellan produktion 

av laktat och eliminering av densamma. För löparen i detta arbete bör det innebära ett arbete 

ungefär vid 90% av hennes maxpuls, vilket också påverkas av de tidigare inledande 50 

minuterna och en total belastning i periodens upptrappning av träningen. Dessa 30 minuter 

avser att vänja löparen vid att ligga på sin gräns vid laktattröskeln, och då detta kan uppleves 

något ansträngande avslutas passet med 10 minuter vid 85% av maxpuls. Därmed kan 

eventuellt ansamlad laktat elimineras och löparen hinner åter komma in i en bra löpkänsla. 

Motivet till att av dagens två planerade pass inleda med löpningen, är att idrottaren för att 

kunna genomföra den plyometriska styrketräningen på det mest effektiva sättet bör ha flera 

vakna timmar bakom sig.  

 

Inför den plyometriska styrketräningen på kvällen genomförs 30 minuters lågintensiv löpning, 

som uppvärmning. Programmet för den plymetriska styrkan är för hoppen hämtat ur studien 

av Milic et al. i och med att deras upplägg var en progressiv sexveckorsperiod så passar deras 

sjätte träningsvecka in här. (Milic, Nejic & Kostic, 2008) Tack vare deras positiva resultat har 

träningsprogrammet blivit utvalt att användas här och vecka 15 innebär den sjätte i detta 

program. Träningsprogrammet redovisas i figur 8 nedan, medan både träningsprogrammet 

och övningarna redovisas i bilaga 2, figur 10 till figur 14. Milic et al. använde övningar från 

Chu till programmet (Chu 1992, s. 29, s. 31, s. 40, s. 45, s. 49). 

 

 
Week 6, 100% load 
The hurdle jump 4 series, 6 hurdles, height of the hurdle: 60 cm 
The depth jump 3 series, 10 reps; height of the box: 90 cm 
The box jump sideways 3 series; height of the box: 30 cm: 90 sec. 
Lunge jumps 3 series, 13 reps 
Vertical jumps 3 series, 12 reps 
Figur 8. Plyometrisk hoppstyrka hämtad ur studien av Milic et al. (Milic, Nejic & Kostic, 2008). 60s vila i alla 
övningar utom box jump sideways, där vilan är 8min. 
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Programmet för den plyometriska styrkan av bålen är hämtat ur Takahashis artikel om 

plyometrisk träning för bålen med medicinboll. Upplägget där var ett tolvveckorsprogram där 

de två första veckorna var en inledande tillvänjning vid träningen och de fyra sista 

underhållande styrketräning för judoutövarna under tävlingssäsongen. Därmed har träningen 

från vecka sju och åtta valts att ingå i detta arbetes träningsprogram, då det är de veckorna 

som är mest intensiva innan reduceringen inför tävlingssäsongen och det överensstämmer 

med planeringen för denna löpare. (Takahashi, 1992) Programmet med övningarna redovisas i 

figur 9 nedan. Vissa alternativ av övningarna har valts bort till detta arbete för att skapa ett 

balanserat program till löparen. De bortplockade övningarna är: chest pass seated, chest pass 

kneeling och trunk pass back to back. Både träningsprogrammet och övningarna redovisas i 

bilaga 3, figur 15 till figur 21. 

 

En bra basstyrka hos idrottaren ska ligga till grund för intensitet, volym och färdighet i de 

övningar som anpassas individuellt. Progressionsprincipen och periodisering bör tillämpas. 

(Slyfield) Löparen, som denna träningsplanering är avsedd för, har under 

återuppbyggnadsträningen och förberedelseperiod 1 arbetat upp sin basstyrka. De 

plyometriska styrketräningsprogrammen som används uppfyller både progressionsprincipen 

och periodisering.  

 

Hänsyn tas också till att vilan vid denna typ av träning blir förhållandevis lång, samt att 

syndromet ”ju mer desto bättre” ska undvikas, då denna träningsform redan är intensiv 

(Slyfield). För ett bra utförande med rätt intensitet ska förhållandet mellan arbete och vila 

vara 1:5 till 1:10 (Chu 1992, s. 14). Det innebär i denna träningsplanering minst 60s vila i alla 

hoppövningar utom box jump sideways, där vilan är 8min. Enligt samma princip är vilan i 

den efterföljande styrkan för bålen 90s. Plyometrisk träning ska inte genomföras flera dagar i 

rad, utan två till tre gånger i veckan. För att undvika överbelastning är det också viktigt att 

träningen inte utförs om idrottaren är trött, skadad eller omotiverad. (Slyfield) 
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Figur 9. Plyometrisk styrka för bålen med medicinboll hämtat ur Takahashis artikel (Takahashi, 1992). 90s vila. 
 

 
Detta plyometriska träningspass inleds med hoppövningarna och avslutas med bålövningarna, 

för att intensiteten och skärpan är mest viktig i hoppen. Tanken är att den förbättrade 

kraftutvecklingen i benmuskulaturen ska bidra till en snabbare löpning, vilket också en 

starkare bål kan göra genom att dess stabilitet leder till en ”högre” löpning med fritt spelrum 

för de arbetande benen utan att bålen sjunker ner. Denna snabbare löpning betyder för 

idrottaren möjligen fler framskjutna placeringar i lopp och även vidare utveckling. Effekten 

av den plyometriska träningen är i detta sammanhang tänkt att vara idrottaren till gagn i det 

påföljande SM:et i terränglöpning.   

  

8 Diskussion 
 

Det är omfattande att lägga upp en struktur för flera års träning, och samtidigt kommer 

insikten av dess betydelse. Genom att lägga upp en långsiktig plan kan man lägga till nya sätt 

att träna och bana in dessa eftertänksamt. Man kan följa kontinuitets- och 

progressionsprincipen. Svårigheterna ligger i att förutse allt som en idrottare kan möta under 

bara ett år i form av att kroppen inte svarar på träningen, sjukdomar, skador, utbildning/arbete 

och social situation. Det är mycket som påverkar individen och träningen måste anpassas 

därefter, så frågan är i vilken omfattning exempelvis detta arbetes periodplanering för 

förberedelseperiod 1 år 2014, behöver ändras när vi kommer dit. En annan aspekt är hur länge 
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samarbetet mellan löparen och tränaren fortgår, beroende hur väl de fungerar ihop. Detta 

samarbete innebär också att den kontinuerliga uppdateringen av träningsplaneringen baseras 

på idrottarens rapporter veckovis om hur träningen fungerat. Ömsesidig dialog och förtroende 

för varandra är viktigt för att träningsplaneringen ska kunna vara det levande dokument, som 

den behöver vara för att fungera i praktiken. 

 

Inriktningen i detta arbete har varit mot plyometrisk styrka, både i form av hopp- och 

bålövningar. Förhoppningen är att regelbunden periodiserad träning med plyometriska hopp 

ska förbättra löparens kapacitet, d.v.s. att löparen får ut mer av sin aeroba förmåga tack vare 

ett mer effektivt löpsteg. Det svåra är att i detta teoretiska tillstånd svara på hur löparen 

reagerar på träningen, t.ex. kan antalet repetitioner behöva ändras, hopphöjden eller vilan. 

Genom att först forma ett testprogram och att prova det med idrottaren, kan en utvärdering 

göras. Den skulle visa på om övningarna fungerar ihop, om antal repetitioner och vila är i 

balans, och om hopphöjden på häckar och boxar är rätt. Det vore också intressant att få in 

enbenshopp och olika typer av studs-/spänsthopp som är relevanta för en löpare, men av de 

fakta som samlats ihop till denna träningsplanering gick det inte att synkronisera till ett samlat 

program som påvisat förbättring hos testpersonerna i en studie. Just enbenshopp och 

spänsthopp skulle vara mer specifikt än hopp på två ben för en löpare. Samtidigt påvisade 

Milic et al. en ökning i explosiv styrka både vid hopp med båda benen och enbenshopp, trots 

att gruppen inte tränat enbenshopp. Det bör betonas att det behövs en grund i form av 

regelbunden allmän styrketräning innan idrottaren kan inleda med plyometrisk dito. 

 

För att hålla rätt intensitet i hoppen, utföra dem med rätt teknik och framför allt ha tillräckligt 

lång vila är det att rekommendera att den plyometriska träningen genomförs tillsammans med 

tränaren. Det gäller även för bålövningarna då de i den här träningsplaneringen innebär kast 

med medicinboll som sedan i vissa övningar också fångas. Följden av föreliggande arbete 

innebär att jag redan om några veckor kommer att träna denna löpare i plyometrisk styrka. 

Det är något jag ser fram emot mycket för att därmed också öka min kunskap och erfarenhet 

inom detta område.    
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 

Vilka sökord har du använt? 

Distance run*, plyometrics, training and development, legs, train*, core, Paavolainen, 
Mikkola, explosive-strength, training manuals, Komi, Bosco, Baechle, strength, medicine 
ball, jump. 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog. 
Artikeldatabaserna PubMed och SportDiscus. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Plyometrics and legs and train* 
Plyometrics and core and train* 
Medicine ball and plyometrics and train* 
Jump* and plyometrics and train* 
Både i PubMed och SportDiscus. 

 

Kommentarer 

Referenser i vissa artiklar gav att andra hittades. Vissa artiklar hittades både via SportDiscus 
och PubMed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 
Plyometriska hopp. 
 
Week 6, 100% load 
The hurdle jump 4 series, 6 hurdles, height of the hurdle: 60 cm 
The depth jump 3 series, 10 reps; height of the box: 90 cm 
The box jump sideways 3 series; height of the box: 30 cm: 90 sec. 
Lunge jumps 3 series, 13 reps 
Vertical jumps 3 series, 12 reps 
Figur 8. Plyometrisk hoppstyrka hämtad ur studien av Milic et al. (Milic, Nejic & Kostic, 2008). 60s vila i alla 
övningar utom box jump sideways, där vilan är 8min. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10. The hurdle jump (Chu 1992, s. 40). 

 



 

 

 
Figur 11. The depth jump (Chu 1992, s. 49). 

 

 

 
 

 
Figur 12. The box jump sideways (Chu 1992, s. 45). 

 



 

 

 
Figur 13. Vertical jumps (Chu 1992, s. 31). 

 

 

 

 

 
Figur 14. Lunge jumps (Chu 1992, s. 29). 

 



 

Bilaga 3 
Plyometrisk styrka för bålen med medicinboll. 
 

 
Figur 9. Plyometrisk styrka för bålen med medicinboll hämtat ur Takahashis artikel (Takahashi, 1992). 90s vila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Start in the upright position, with feet interlocked with a partner. One partner starts with the ball over head and 
arms extended. The receiving partner catches the ball and falls backward due to its momentum. Both partners 
should keep their arms extended and throw the ball in a large arc to create as much momentum with the ball as 
possible. (Takahashi, 1992) 
Figur 15. Sit-ups. 
 

 
Start standing, with one partner disignated as the passer and the other as a catcher.  The catcher catches the pass 
and throws the ball back to the passer, so that he or she can parform the passes as quickly as possible. The passer 
steps forward with the left and right foot alternatively when passing. Decrease the time between the pass and 
catch. (Takahashi, 1992)   
Figur 16. Chest pass-standing. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Start with a wide stance and a partner to one side. Initiate the pass by twisting the torso slightly in the opposite 
direction and then quickly and forcefully passing the ball to the partner. A fully body twist with arms, hips and 
torso should be used. Change direction of the pass when one side has been completed. (Takahashi, 1992) 
Figur 17a. Trunk passes-side throwing.  
 

 

 

 

 
Figur 17b. Trunk passes-side throwing. 

 

 



 

 
Start in a semi-squat position, holding the medicine ball off the ground and keeping the arms straight, back 
straight and head forward. The action sequence involves extending out the squat position and thrusting the 
medicine ball over the head behind to a gym wall or partner. The action is done as forcefully and quickly as 
possible, concentrating on leg and hip extension and throwing the arms back, maintaining full extension. 
(Takahashi, 1992) 
Figur 18a. Starting position: back throw. Figur 18b. Back throw action sequence. 
 

 

 

 
Start in a semi-squat position similar to that of the straight-over back throw. The action involves throwing the 
ball over one shoulder using a twisting action in the thorso. Alternate sides after one side has been completed. 
(Takahashi, 1992) 
Figur 19a och figur 19b. Back throw- to one side. 
 



 

 
Start by holding the medicine ball in front, with the top hand slightly behind the ball and the bottom hand 
supporting the weight of the ball. With the left hand on the bottom, swing the ball to the left side and quickly 
throw it to the front, pushing with the right hand placed behind the ball. The pushing action of the arm behind 
the ball is emphasized with the trunk rotation. Alternate sides after one side has been completed. (Takahashi, 
1992) 
Figur 20a och figur 20b. Torso throw. 
 

 

 
The action is similar to the throw to the front torso twist, with the difference in the follow-throught and change 
of directions of pass. Throwing the ball to the side allows for more torque in the trunk. (Takahashi, 1992) 
Figur 21. Thorso throw, side to side. 

 
 
 


