
EXAMENSARBETE

Effekten av plyometrisk träning och tung
styrketräning på löpekonomi

En single subject design studie

Hannah Borg
Lina Lindgren

2014

Sjukgymnastexamen
Sjukgymnast

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap



LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 

Institutionen för hälsovetenskap 

Sjukgymnastprogrammet, 180hp 

 

 

 

 

Effekten av plyometrisk träning och tung styrketräning på löpekonomi 

- En single subject design studie 

The effect of plyometric and heavy resistance training on running performance 

- A single subject design study 

 

 

Hannah Borg 

Lina Lindgren 

 

 

 

 

 

Examensarbete i sjukgymnastik 

Kurs: S0001H 

Handledare: Sari-Anne Wiklund-Axelsson, Univ. Adjunkt  

Examinator: Gunvor Gard, Professor i sjukgymnastik 



 1 

Abstrakt 

Bakgrund: Löpekonomi är en viktig faktor för prestation hos löpare. En person med en god 

löpekonomi kan springa en given sträcka snabbare eller springa längre vid en konstant 

hastighet. När en sena sträcks ut lagras energi i vävnaden som sedan utnyttjas vid den 

efterföljande koncentriska kontraktionen i löpsteget. Detta fenomen kallas stretch-shortening 

cykeln (SSC). Det finns en stark korrelation mellan att på ett effektivt sätt använda sig av SSC 

och ha en god löpekonomi. För att träna upp nyttjandet av SSC kan man använda sig av 

plyometrisk träning, dvs. snabba kraftfulla rörelser som t.ex. hopp. Även styrketräning har 

visat sig öka löpekonomin. För att få maximal effekt av sin träning kan man kombinera dessa 

två träningsformer. Syfte: Att undersöka effekter på tiden vid 3 km löptest efter 6 veckors 

löpträning i kombination med plyometrisk träning och tung styrketräning för nedre 

extremiteter hos tre friska vardagsmotionärer. Metod: Tre friska vardagsmotionärer utförde 

ett träningsprogram med plyometrisk träning kombinerat med tung styrketräning för nedre 

extremitet två gånger i veckan under sex veckor. De bedrev sin vanliga löpträning utan 

inverkan av författarna. Totalt utfördes fyra tester på deltagarna. Före och efter interventionen 

testades Åstrands cykelergometertest och 3 km löpning på tid. Under interventionen testades 3 

km löpning vecka 2 och 4. Borg RPE-skala användes vid 3 km testet. Resultat: Samtliga 

deltagare förbättrade sin tid på 3 km löpning samt VO2max. Deltagarna förbättrade sig mellan 

7,0-18,9 % vid 3 km löptestet. Konklusion: Plyometrisk träning kombinerat med tung 

styrketräning kan vara ett sätt att förbättra löpekonomin hos vardagsmotionärer. 

Nyckelord: Komplex träning, löpekonomi, plyometrisk träning, stretch-shortening cykeln, 

styrketräning. 
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Kondition är ett uttryck för syreupptagningsförmågan, VO2max. VO2max, det vill säga hur 

mycket syre kroppen kan ta upp från blodet maximalt, är en viktig faktor för att bli en 

framgångsrik distanslöpare (1). VO2max är särskilt viktigt för nybörjare och relativt tränade 

atleter då mängden syre kroppen kan ta upp och använda från blodet är avgörande vid 

löpning. En faktor som blir viktig för prestationen hos elitlöpare där alla har hög VO2max, är 

att springa med en ekonomisk löpstil, det vill säga god löpekonomi. Löpekonomi definieras 

som energiförbrukningen vid en given submaximal hastighet. Löpare som har en god 

löpekonomi har en lägre energiförbrukning vid submaximal hastighet och kan då springa 

snabbare över en given sträcka eller springa längre vid en konstant hastighet (2). 

Neuromuskulära faktorer spelar en stor roll i löpekonomin, speciellt hos atleter med liknande 

fysiska förutsättningar (3). Neuromuskulära faktorer som är associerade med en god 

löpekonomi är muskelkraft, muskelsenans styvhet, fibertyp och elasticitet (2). 

Muskelaktivitetens timing och amplitud har visats vara den mest betydelsefulla faktorn (3). 

En hög VO2max har således inte med en god löpekonomi att göra, utan det är 

energiförbrukningen under löpningen som är särskilt viktig. För att uppskatta 

energiförbrukningen kan pulsen användas som riktlinje (4). Borgs RPE-skala (5) som skattar 

subjektiv ansträngning korrelerar ofta med pulsen, t.ex. motsvarar 13 ca 130 slag/minut i puls. 

Vid löpning använder sig muskulaturen och dess senor av något som kallas för stretch 

shortening-cykeln, SSC (6). När man springer påverkas kroppen av externa krafter, det vill 

säga gravitationen, som förlänger muskelsenorna. I den förlängande fasen arbetar muskeln 

excentriskt, det vill säga kontraktion under förlängning. Denna excentriska fas följs av en 

koncentrisk kontraktion. SSC är en kombination av dessa kontraktioner (6). När själva 

utsträckningen sker lagras energi i vävnaden som kan nyttjas i den efterföljande koncentriska 

kontraktionen och ge en ökad kraft (7). Fenomenet kan jämföras med en pilbågssträng. När 

strängen spänns lagras energi som sedan frisätts och används när strängen släpps och pilen 

skjuts iväg (8).  

Energin som lagras i senan är så kallad elastisk energi. Definitionen av elasticitet är en kropps 

förmåga att reformeras efter att ha deformerats efter t.ex. stretchning, kompression eller 

vridning. Den elastiska energin är förmågan att utföra arbete under denna reformation. Något 

som spelar en stor roll i denna förmåga är senans styvhet. Det finns även en stark korrelation 

mellan ökad styvhet i vävnaden och ökad kraftproduktion, snabbhet och löpekonomi, samt att 

springa med så lite kontakttid som möjligt med underlaget. Man vill alltså att övergången 

mellan den excentriska och koncentriska fasen i isättningen av foten vid löpning ska vara så 
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kort som möjligt för att kunna utnyttja så mycket elastisk energi som möjligt (7). För att 

kunna använda sig av så mycket energi som möjligt bör inte övergången vara längre än en 

sekund (9). Om övergångsfasen är för långsam kommer den lagrade energin förbrukas som 

värme istället för att användas i SSC (7). 

En viktig faktor i SSC är den förberedande muskelaktiveringen inför isättningen av foten 

under löpningen. Större muskelaktivering kan öka löpekonomin genom att styvheten i 

muskulaturen ökar, och då kan den elastiska energin nyttjas maximalt (3).  

För att på ett effektivt sätt kunna nyttja SSC är plyometrisk träning bra. Plyometrisk träning är 

övningar där man använder sig av SSC genom snabba kraftfulla rörelser, t.ex. hopp. Denna 

träningsform kan öka muskelns och senans styvhet och främja en effektiv användning av SSC 

(7). Även styrketräning kan öka löpekonomin då denna form av träning genererar ökad 

koordination och co-aktivering av musklerna i benen (3). Kombinationen av plyometrisk 

träning och styrketräning kan vara användbar för att utveckla atletisk kraft (10).  

Komplex träning, det vill säga att alternera tung styrketräning med plyometriska övningar set 

för set är ett tidseffektivt sätt att kombinera träningen och har visats vara minst lika effektivt 

och i vissa fall bättre än andra former av kombinerad styrke- och plyometrisk träning (10). 

Styrketräning och plyometrisk träning leder till ökad styrka och kraftproduktion vilket ger en 

bättre löpekonomi (3). En studie har undersökt vilken form av kombinerad styrke- och 

löpträning som ska vara bäst för ökad löparprestation och löpekonomi hos mycket vältränade 

idrottare. Studien hade tre olika träningsgrupper: 1) en grupp som utförde sin vanliga 

löpträning och lättare skadeförebyggande träning med gummiband, 2) en grupp som utförde 

tung styrketräning varvat med explosiva hopp samt sin vanliga löpträning och 3) en grupp 

som utförde styrketräning inriktat på muskeluthållighet utöver sin vanliga löpträning. Alla 

tränade löpning 6 gånger/vecka och sitt styrkepass 2 gånger/vecka. Grupp 2 som kombinerade 

tung styrketräning och plyometrisk träning förbättrade sina resultat på löpningen signifikant 

jämfört med de övriga grupperna, i synnerlighet i ett test på 3 km löpning på tid. Denna grupp 

tränade med tidigare nämnda komplex träning där t.ex. ett set knäböj direkt efterföljdes av 10 

vertikala hopp (2). Det finns även studier som visar att tillägg av enbart plyometrisk träning 

till sin löpträning ger förbättrad löpekonomi (11). 

Löpning belastar hälsenan med upp till ca 15 gånger ens egen kroppsvikt. Detta kan leda till 

överbelastningsskador såsom akillestendinopati vilket kan ge stora besvär vid löpträning och 

andra aktiviteter (12). Inom hoppsporter, t.ex. basket, handboll och volleyboll, sker även 
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många knäskador. 60 % av dessa skador orsakas vid landningen efter hopp (13). Att landa 

med hög kraft har visat sig öka risken för knäskador (14).   

Att träna plyometriskt förbättrar den neuromuskulära förmågan och är ett bra sätt att förbereda 

en idrottare för de fysiska krav sporten kräver (14,15). Det finns även studier som visar att 

idrottare som inte tränat neuromuskulärt har större risk för knäskador jämfört med de som 

utfört denna form av träning (13). Studier har visat att plyometrisk träning ökar den 

neuromuskulära funktionen och muskelstyrkan i nedre extremiteten vilket underlättar 

återgång till idrott efter skada. Dessa ökningar sker framförallt när den plyometriska träningen 

kombineras med styrketräning och har visats ge effekt redan efter sex veckor (16). På grund 

av dessa förbättringar har plyometrisk träning fått en större roll i rehabilitering (7,16). När 

man tränar plyometriskt, det vill säga nyttjar SSC i träningen, ökar styvheten i muskeln och 

senan vilket spelar en roll vid mjukdelsskadors prevention och rehabilitering. Därför kan 

plyometrisk träning även användas som skadeprevention, rehabilitering och för att öka 

löpekonomin (7). 

I syfte att öka prestationen vid löpning med plyometrisk träning och/eller styrketräning har 

tidigare studier utförts på elitidrottare (2,11). Denna typ av studier på vardagsmotionärer 

saknas. Att syreupptagningsförmåga är avgörande för dessa individer vid löpning är fastställt 

men det finns brister i forskningen om löpekonomi. I denna studie vill vi därför undersöka hur 

plyometrisk träning och tung styrketräning för nedre extremitet påverkar löpekonomin hos 

vardagsmotionärer.
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Syfte 

Att undersöka effekter på tiden vid 3 km löptest efter 6 veckors löpträning i kombination med 

plyometrisk träning och tung styrketräning för nedre extremiteter hos tre friska 

vardagsmotionärer. 

Frågeställning 

Kan plyometrisk träning och tung styrketräning för nedre extremitet förbättra 

vardagsmotionärers löpekonomi, mätt i ansträngningsgrad och tid på 3 km löptest utan 

påverkan på syreupptagningsförmågan? 

Material och metod 

Metod 

Studien har en single subject design där varje försöksperson var sin egen kontroll.  

För att mäta deltagarnas löpekonomi användes 3 km löptest på tid där deltagarna fick skatta 

sin ansträngningsnivå med Borgs RPE-skala (5). Löptestet skedde på löpband. 

Försökspersonerna fick värma upp på löpbandet själva tills de kände sig varma nog för testet. 

Därefter startades löpbandet om för att nollställa distans och tid. Direkt efter detta startade 

testet och tiden noterades då deltagaren passerade 3,0 km. Författarna till denna studie 

använde sig av verbal feedback samt påhejningar. Deltagarna fick själva välja om de ville 

springa med musik eller inte. Direkt efter testet skattades ansträngning med Borgs RPE-skala. 

Deltagarnas syreupptagningsförmåga mättes med Åstrands cykelergometertest (17) vilket är 

ett av de mest frekvent använda submaximala cykeltesten för att mäta 

syreupptagningsförmåga (18). Förhoppningen var att syreupptagningsförmågan skulle hållas 

stabil under interventionen och att förbättringen på 3 km löptest skulle ske i form av ökad 

löpekonomi, dvs. minskad tid alternativt minskad ansträngningsgrad.  

Studien pågick under sex veckor. Försökspersonerna fick under studiens gång träna enligt ett 

träningsprogram två gånger i veckan, se tabell 1. Träningsprogrammet var modifierat från en 

tidigare studie (2) och upplagt enligt konceptet för komplex träning. Enligt detta upplägg 

består ett set av en styrkeövning samt en plyometrisk övning direkt följande efter varandra 

utan vila.  Träningsprogrammet bestod av fyra övningar. Varje övning bestod av två set med 7 

RM av styrkeövningen och 10 hopp av den plyometriska övningen. Med 7 RM menas den 

tyngsta vikt som individen klarar av att förflytta 7 gånger. De plyometriska övningarna, 

vertikala och horisontella hopp, skulle utföras så snabbt som möjligt med minimal kontakttid 
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med marken. Försökspersonerna skulle ej försöka hoppa så långt eller högt som möjligt utan 

endast fokusera på att göra övningen fort. Deltagarna hoppade fram och tillbaka vid de 

horisontella hoppen. 

Tabell 1. Träningsprogram 

Övning Set / reps / antal hopp / vila 
Benpress + vertikala hopp 2 / 7RM / 10 / 4 min 
Benspark + horisontella hopp 2 / 7RM / 10 / 4 min 
Liggande bencurl + vertikala hopp 2 / 7RM / 10 / 4 min 
Sittande vadpress + horisontella hopp 2 / 7RM / 10 / 4 min 

 

Deras individuella träning bedrevs som vanligt utan inverkan av författarna, både löpträning 

och styrketräning. Deltagarna antecknade all träning under interventionstiden i en 

träningsdagbok, både passen med komplex träning, egen styrketräning samt sträcka och tid på 

löpträning. 

Deltagare 

Studien utfördes på två kvinnor, 24 (A) och 23 (B) år gamla, och en man, 27 (C) år gammal. 

Person A löptränade 2-3 gånger samt tränade styrka 1-2 gånger i veckan. Person B löptränade 

2-3 gånger, tränade styrka 1-2 gånger samt gick på gruppträningspass med blandad 

konditions- och styrketräning 1-2 gånger i veckan.  Person C löptränade 2-3 gånger och 

tränade styrka 1-2 gånger i veckan. Inklusionskriterierna för att få delta i studien var att 

personen skulle löpträna minst 2 gånger i veckan, inte ha någon nuvarande fysisk skada i 

nedre extremitet samt inte ha någon sjukdom som kan påverka träningen.  

Procedur 

Författarna till studien gjorde en öppen förfrågan i en sjukgymnastklass på universitetet om 

deltagande i studien. Intresserade deltagare anmälde sitt intresse och om de passade in i 

inklusionskriterierna fick de mer information om studien. Var de fortfarande intresserade 

delades informationsbrev (bilaga 1) ut och deltagarna lämnade informerat samtycke. 

Författarna hade därefter ett informationsmöte med deltagarna där ytterligare frågor kunde 

besvaras och träningsprogrammet instruerades. Vid detta möte delades träningsdagboken ut 

som deltagarna själva fyllde i. 

Totalt genomfördes 4 testomgångar på deltagarna. Före interventionen testades deltagarnas 

syreupptagningsförmåga och cirka 30 minuter senare genomfördes 3 km löptest. Veckan efter 



 7 

dessa tester startade interventionen. Under interventionens gång genomfördes 3 km löptest två 

gånger, under vecka 2 och vecka 4. Efter interventionen testades syreupptagningsförmåga och 

3 km löptest igen, i samma ordning som före interventionen. 

Under interventionens gång hade författarna och försökspersonerna muntlig kontakt. 

Träningsdagboken sågs inte över förrän efter interventionen, men författarna hölls 

informerade om hur träningen pågick muntligen. 

Analys 

Deskriptiv statistik användes i studien. Resultaten vid 3 km löptest antecknades i tid och 

VO2max i ml/kg/min. Borgs RPE-skala är en subjektiv skattning och utvärderades ej på annat 

sätt. Förbättringen i tid vid 3 km löptest räknades ut i procent.  

Etiska överväganden 

En risk i utförandet av denna studie är eventuella överbelastningsskador i form av till exempel 

tendinopatier eller muskelbristningar i nedre extremitet då vävnaderna utsätts för stor 

belastning både vid plyometrisk träning och tung styrketräning. Det finns en stor risk att 

individerna drabbas av träningsvärk som kan komma att påverka deras övriga träning. 

Samtidigt har det visats i tidigare forskning att plyometrisk träning kan inkorporeras i 

träningsprogram i skadeförebyggande syfte (7). 

Våra förväntningar är att försökspersonerna ska få en förbättrad löpekonomi. Tidigare 

forskning har visat att detta är följder av denna typ av träning (2) och vår förhoppning är att 

detta ska överväga riskerna. Då försökspersonerna i grunden är löpare är detta faktorer som de 

har nytta av för att få bättre resultat i sin löpning. 

Studieupplägget kommer att kräva viss tid av försökspersonerna men de är väl införstådda 

med detta och har gett sitt medgivande samt skrivit under ett informationsbrev om studien, se 

bilaga 1. Försökspersonerna har även möjlighet att avbryta sitt deltagande i studien utan några 

konsekvenser för dem då deltagandet är frivilligt. Försökspersonerna är anonyma och ingen 

privat information som gör att de kan identifieras kommer att publiceras.
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Resultat 

Samtliga deltagare i studien förbättrade sina resultat både gällande syreupptagningsförmåga 

(tabell 2) samt tiden på 3 km löpning (tabell 3). Från interventionens start fram till test 3 

(vecka 4) skedde de största förbättringarna på 3 km löpning hos samtliga deltagare (figur 1). 

Person B var den enda deltagare som förbättrat tiden vid 3 km löpning ytterligare vid sista 

testet. Vid RPE-skattningen skattade samtliga deltagare ett högre värde på sin ansträngning 

vid sista 3 km löptestet än vid första.  

Tabell 2. Syreupptagningsförmåga före och efter interventionen 

VO2max ml/kg/min Person A Person B Person C 
Före 36 53 42 
Efter 41 60 50 

 

Tabell 3. Resultat vid 3 km löptest (min,sek) samt Borgs RPE-skattning och procentuell förbättring vid 3 

km löptest. 

Individ Test 1 

3 km 

Test 1 

RPE 

Test 2 

3 km 

Test 2 

RPE 

Test 3 

3 km 

Test 3 

RPE 

Test 4 

3 km 

Test 4 

RPE 

Procentuell 

förbättring 

A 16,57 18 16,08 20 15,40 20 15,40 20 7,1 % 
B 13,30 18 13,07 18 12,53 17 12,37 19 7,0 % 
C 14,15 17 12,48 17 11,45 17 11,47 18 18,9 % 

 

 

Figur 1. Resultat från 3 km löptest på individnivå.  

Person A och C genomförde hela interventionen samt utförde 11 respektive 12 pass löpning. 

Person B avbröt interventionen under vecka sex och utförde alla förutom 1 utav passen med 
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komplex träning. Person B genomförde 9 pass löpning. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Deltagarna i vår studie har förbättrat tiden på 3 km löptest mellan 7,0-18,9 %. Deltagarna i 

studien som träningsprogrammet inspirerades av (2) förbättrades också i detta test efter tolv 

veckors träning. Då deltagarna i den studien ej förbättrade sin VO2max drogs slutsatsen att 

förbättringen skett i form av förbättrad löpekonomi. Deltagarna i den studien förbättrade även 

sin högsta hastighet vid löpningen. 

En annan studie där en grupp tränade plyometrisk träning i sex veckor i kombination med sin 

vanliga löpträning förbättrade också vid 3 km löptest på tid. De förbättrades med 2,7 %. Även 

dessa förbättringar skedde utan förändring i VO2max. Författarna till den studien räknade ut 

att löpekonomin hos dessa individer förbättrades mellan 4,1-6,7 % vid olika hastigheter.  

Studien kom fram till att det var den ökade löpekonomin som bidrog till den förbättrade tiden 

vid 3 km löpning (11).  

Enligt resultatet har samtliga deltagare skattat sin ansträngning med Borgs RPE-skala högre 

vid det sista 3 km löptestet än de föregående löptesterna. Borgs RPE-skala är en subjektiv 

mätmetod av personens ansträngning. Vi tror att deltagarna efter interventionen klarar av att 

anstränga sig mer än innan interventionen, vilket resulterar i en högre ansträngningsnivå 

enligt Borgs RPE-skala. 

Förutom tiden på 3 km löpning förbättrade deltagarna i vår studie sin VO2max. Att deltagarna 

ökade sin VO2max kan vara en bidragande orsak, utöver den komplexa träningen, till att de 

fick en procentuellt högre förbättring än tidigare nämnda studie. En anledning till detta skulle 

kunna vara att deltagarnas VO2max har ökat, till följd av att de omedvetet ökat sin löpträning 

för att göra bra ifrån sig i studien. Syreupptagningsförmågan har då ökat på grund av ökad 

löpträning och ej som följd av den plyometriska träningen och styrketräningen. VO2max 

påverkas av hur ofta en individ tränar sin kondition samt träningens intensitet, duration och 

frekvens. Ökad VO2max är associerat med god uthållighet (1). Att öka löpträningen under 

interventionens gång skulle alltså öka försökspersonernas V02max. 

Metoddiskussion 

För att undvika felkällor och få så tillförlitliga testresultat som möjligt är det viktigt att 

standardisera alla tester. För att standardisera löptester ska man tänka på att deltagarna ska ha 

samma löpskor, hålla sig till samma tid på dygnet varje gång testerna görs, ha samma 



 11 

rumstemperatur, samma födointag före testerna och inte träna på ett sätt som påverkar testet. 

Det är också viktigt att bestämma innan testet om man ska ha musik under testerna samt hur 

den verbala feedbacken ska vara upplagd samt standardisera den genom de olika 

testomgångarna (19,20). Vi har standardiserat testerna genom att tänka på ovan nämnda 

faktorer. Det som varierat har varit att deltagarna ej haft musik första testomgången samt att 

vi ej kunnat kontrollera träningen dagen innan testerna. Deltagarna har enbart 

rekommenderats vila från hård träning dagen före. Musik har visats sänka RPE vid löptester 

(20). Då deltagarna ej hade musik första testomgången kan de ha upplevt detta test som mer 

ansträngande på grund av detta. För att kunna mäta energiförbrukningen på ett säkrare sätt än 

med Borgs RPE-skala hade en kalorimeter kunnat användas  (4), dock hade ej författarna i 

denna studie tillgång till sådan utrustning. 

För att få testerna så reliabla som möjligt ska testerna upprepas innan första riktiga 

testomgången för att deltagarna ska vänja sig vid testprotokollet. När deltagarna vant sig vid 

testet blir skillnaden i resultaten mindre då tekniska faktorer spelar mindre roll (18,20). 

Deltagarna i denna studie fick aldrig prova testerna innan och var dessutom mer vana att 

springa utomhus än på löpband. Detta kan påverka testresultatet och en bidragande faktor till 

att resultatet förbättrades markant mellan första och andra testomgången på 3 km löpning. 

Denna stora förbättring mellan de två första testerna bidrar till en procentuellt större 

förbättring vilket gör att förbättringen i denna studie blir stor jämfört med tidigare studier 

(2,11). För att undvika detta borde försökspersonerna ha fått testa att springa 3 km på löpband 

innan. Även fler basmätningar borde ha utförts för att resultatet ska börja stabiliseras innan 

interventionen påbörjas. Om testresultaten inte blivit stabila innan interventionens start kan 

man ej med säkerhet säga att förbättrade resultat sker på grund av träningsprogrammet eller 

för att försökspersonen blir bättre på att utföra testet. 

Plyometrisk träning är inte mer skadligt än annan idrott. Plyometrisk träning är bra att 

inkorporera i slutfasen i rehabilitering inför återgång till idrott. Om en patient inte klarar av 

plyometrisk träning kommer de inte heller att klara de fysiska kraven som ställs på kroppen av 

en idrottsgren. Plyometrisk träning verkar även förebyggande av skador och kan förhindra att 

skador återkommer (16). Oavsett om plyometrisk träning i kombination med styrketräning 

förbättrar löpekonomin eller inte är detta alltså något sjukgymnaster kan implementera i 

kliniken. Detta skulle kunna implementeras genom att sjukgymnasten, förutom i 

rehabiliteringen, använder plyometriska övningar som utvärderingsmått innan en patient 
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återgår till idrott. Eftersom plyometrisk träning även kan användas i förebyggande syfte kan 

detta användas inom friskvården.  

Vid fortsatt forskning bör studierna innehålla fler deltagare samt interventions- och 

kontrollgrupp. Detta för att få ett säkrare resultat som kan generaliseras. Det hade även varit 

intressant att läsa interventionsstudier inom rehabilitering utöver teoretiska resonemang. 

Konklusion 

Plyometrisk träning och tung styrketräning för nedre extremitet kan vara ett sätt att förbättra 

löpekonomin hos vardagsmotionärer. För att kunna dra säkrare slutsatser behövs mer 

forskning med längre intervention och fler deltagare.
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Bilaga 1. Informationsbrev om interventionsstudie 

Flera studier har visat på att styrketräning och hoppträning i kombination med löpträning kan förbättra 

löpförmågan hos löpare. Många utav dessa studier är utförda på individer som tränar på elitnivå. Vi 

vill därför genomföra en interventionsstudie på vardagsmotionärer för att se om denna träning kan 

förbättra även deras löpförmåga. 

Du har blivit kontaktad av sjukgymnaststudenterna Hannah Borg och Lina Lindgren för deltagande i 

vår interventionsstudie på grund av att du springer på regelbunden basis och för att vi vill undersöka 

om din löpförmåga kan påverkas genom att tillägga hopp- och styrkeövningar till löpträningen. 

Studien pågår under sex veckor och kommer att innebära att du, utöver din vanliga träning, kommer 

att få utföra två träningspass i veckan med hopp- och styrkeövningar för benmusklerna på det gym du 

är medlem i. Inför start av de sex veckorna kommer du att få vidare information om studien samt vilka 

tester vi kommer att genomföra under studiens gång. Du får även möjlighet att ställa frågor vid ett 

möte med oss. Om du sedan väljer att medverka i studien kommer vi därefter att instruera dig i 

träningsprogrammet. 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att uppge skäl. 

Avbryter du studien kommer dina uppgifter inte att användas som material till vår rapport. Man 

kommer inte att kunna identifiera dig som deltar genom att läsa studien, då den inte kommer att 

innehålla några personliga uppgifter om dig. Eftersom detta är en C-uppsats finns det en risk att 

kursdeltagarna vet vem du som deltar är. Om du är intresserad av att delta i studien fyller du i 

svarstalongen (sida 2) och lämnar den till oss. 

Interventionsstudien som är en C-uppsats kommer att finnas tillgängligt på Luleå Tekniska 

Universitets hemsida under vårterminen 14, www.ltu.se. 

 

Med vänliga hälsningar 

Hannah Borg 070-47 97 003, borhan-1@student.ltu.se student  

Lina Lindgren 070-59 86 773, ilaile-1@student.ltu.se  student 

 

Institutionen för hälsovetenskap, Sjukgymnastprogrammet 

Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå 

Handledare Sari-Anne Wiklund-Axelsson, 0920-49 32 98 

sari-anne.wiklund-axelsson@ltu.se
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Skriftlig förfrågan om att delta i interventionsstudie 

 

Svarstalong 

 

 

 

□ Ja, jag accepterar att delta i studien 

 

Namn:_____________________________________________ 

Adress:____________________________________________ 

Telefonnummer:____________________________________ 

 

 

 

Svarstalongen lämnas eller mailas till studerande 

Hannah Borg, Lina Lindgren 

borhan-1@student.ltu.se, ilaile-1@student.ltu.se 


