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Sammanfattning 

Tidigare forskning visar på ett positivt samband mellan styrketräning och löpekonomi. I 

föreliggande studie undersöktes effekten av djupa explosiva knäböjningar på 

löpekonomin hos långdistanslöpare. I studien deltog elva deltagare varav sex i 

interventionsgruppen och fem i kontrollgruppen. Styrketräningen skulle vara 

tidseffektivt, max 20 min och då enbart en övning. Basövningen knäböjning med 

stången bakom nacken valdes. Huvuddelen av all knäböjsträning under en åtta veckors 

period, utfördes med en belastning på 60% av 1RM 2-6 rep i 2-6 set och då med fokus 

hög hastighet i både den excentriska och koncentriska fasen samt ca 1 min vila mellan 

seten. Efter avslutad träningsperiod sågs signifikant förbättring vad gäller maxstyrka, 

1RM och maximal Power. Samtliga deltagare i interventionsgruppen fick en positiv 

styrkeökning med ett snitt på 14,5%. Studien visar även en tendens till förbättrad 

löpekonomi hos interventionsgruppen. 

 

 

Nyckelord: Högintensiv träning, prestationsutveckling, stretch-shortening cykeln, 

styrketräning, syrekostnaden för löpning.
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Abstract 

 
Previous research shows a positive link between strength training and running 

economics. In the present study, the effect of deep power squats on the running 

economics of long distance runners was investigated. The study included eleven 

participants, six were in the intervention group and five in the control group. The 

strength training would be time efficient, max 20 min and then only one exercise. We 

chose the basic exercise squats with the barbell behind the neck. The majority of all 

squats exercises during a period eight week with a load of 60% of 1RM 2-6 reps in 2-6 

sets and then focused high speed in both the eccentric and concentric phase and about 1 

min rest between the sets. At the end of the training period, we could see a significant 

improvement in maximal 1RM and maximum Power. All participants in the 

intervention group received a positive increase in strength, with an average of 14.5%. 

The study also shows a tendency for improved running economics in the intervention 

group. 

 

 

Keywords: High-intensity training, oxygen cost of running, performance, strength 

training, stretch-shortening cycle.
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1. Introduktion 

Långdistanslöpning (5km – 42km) har ökat de senaste åren (Garcia-Manso et al., 2012) 

och då framförallt väglopp (löpdistanser som inte sker på friidrottsbana) (Jokl et al., 

2004). Ett exempel är New York City Maraton där antalet deltagare som startat och 

genomfört tävlingen ökat markant den senaste 30 åren (Jokl et al., 

2004)(Marathonguide, 2015). Antalet personer som genomförde New York Citys 

Maraton år 1983 uppgick till 14 546 personer, 1990 genomförde 23 778 personer, 1999 

genomförde 31 791 personer (Jokl et al., 2004) samt 2014 genomförde 50 433 personer 

(Marathonguide, 2015). Det visar att det är en tydlig trend att antalet maratondeltagare 

ökar över tid i New York Citys Maraton. 

 

När antalet tävlanden ökar så leder det till en ökad konkurrenssituation bland löparna 

och det påverkar även tävlingresultaten i en positiv riktning. För löparen handlar det 

många gånger om att förbättra sina tider för att få ett bättre startnummer till nästa lopp. 

De jagar tider och placeringar. För att kunna utvecklas som löpare behövs en optimerad 

träning för ändamålet. Därtill har många idag ett pressat tidsschema vari träningen bör 

kunna inrymmas (Tanaka and Seals, 2008).  

 

Föreliggande intresse i denna studie handlar just om att få mer kunskap om hur träning 

kan optimeras, det vill säga bli mer effektiv i relation till långdistanslöpares resultat. 

 

2. Bakgrund 
Tidigare forskning inom området kommer att beskrivas och för att 

forskningsgenomgången ska bli så tydlig som möjligt, presenteras en definitionslista i 

slutet av arbetet (bilaga 4).  

 

Under det senaste århundradet har forskare undersökt löphastigheten över olika 

distanser, analyserat världsrekord och studerat förmågan hos en idrottsman att 

upprätthålla en viss löphastighet (Garcia-Manso et al., 2012). Det har visat att 

löphastighet är starkt relaterad till fysiologiska bestämningsfaktorer som maximal aerob 

kapacitet (maximal syreupptagning-VO2max), löpekonomi (LE), och träningsintensitet 

(Marcello, 2016, Vorup et al., 2016, Hagberg and Coyle, 1983, Balsalobre-Fernandez et 

al., 2016). All form av muskelarbete är energikrävande och för att fungera optimalt 
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används aeroba och anaeroba energigivandeprocesser (Sahlin, 2006, Saunders et al., 

2004a). Under den aeroba processen bildas inga slaggprodukter som stannar kvar i 

kroppen och muskeln kan då arbeta under en längre tid. Men däremot under de anaeroba 

processerna  bildas lactat och nedbrytning av Kreatin-fosfat, det kan störa 

muskelfunktionen och det ansamlas slaggprodukter (Sahlin, 2006). När muskelns 

kolhydrater bryts ner ofullständigt bildas lactat och vid en större ansamling av lactat i 

muskeln leder det till att muskelns surhetsgrad ökar, det ger ett minskat PH-värde. 

Kreatin-fosfatnedbrytningen frisätter fosfat och när muskelns förråd av Kreatin-fosfat 

minskar och lactatkoncentrationen ökar då minskar möjligheten i de anaeroba 

processerna att tillföra energi och muskeln erhåller energibrist (Sahlin, 2006). Den 

trötthet som då muskeln uppvisar är då kopplat till större halt av lactat och fosfat samt 

energibrist. Vid långvarigt arbete är trötthet i muskulaturen kopplat till minskade 

glykogendepåer, vilket då på olika sätt påverkar muskelfunktionen (Sahlin, 2006, 

Saunders et al., 2004a). 

 

Den maximala syreupptagningen (Vo2max) är ett mått på sambandet mellan hjärtats-, 

skelettmuskel-, och den syresättande funktionen vid en maximal ansträngning (Poole 

and Jones, 2017) och förmågan att syresätta stora muskelgrupper i den nedre 

extremiteten vid ex. cykling och löpning (Poole and Jones, 2017). Den maximala 

syreupptagningsförmågan är svår att förbättra efter en längre tids träning och det som 

skiljer bättre löpare från sämre löpare är att löpare med en bättre löpekonomi använder 

mindre syre än löpare med en sämre löpekonomi på samma givna löphastighet (Beattie, 

2014, Daniels, 1978). Löpekonomi definieras som energiåtgången på en given hastighet 

vid submaximal löpning, och bestäms genom att mäta hur mycket syre, som förbrukas 

när man uppnår Steady State och hur mycket koldioxid ventileras ut genom andningen. 

Hänsyn tas även till kroppsmassa, löpare med god löpekonomi använder mindre energi 

och därför mindre syre än löpare med sämre löpekonomi på samma givna hastighet 

(Saunders et al., 2004a). Det finns ett starkt samband mellan löpekonomi och 

prestationsförmåga. Därför verkar löpekonomi vara en bättre indikator för 

prestationsförmåga än maximal syreupptagningsförmåga, VO2max, hos elitlöpare 

(Saunders et al., 2004b).  

 

En metod för kvantifiering av löpekonomi involverar mätning av syreupptagning på ett 

löpband vid en konstant hastighet. När Steady State är uppnått används syreupptagning 
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som ett mått på löpekonomin eftersom syreupptagningen återspeglar den mängd energi 

som förbrukas på given hastighet (Fletcher et al., 2009, Saunders et al., 2004a). En 

varaktighet av 4-15 min är tillräcklig för att uppnå ett fysiologiskt stabilt tillstånd 

”Steady State” (Morgan et al., 1989), dvs hastigheten är mindre än den som resulterar i 

ackumulering av laktat i blodet. Maximal laktatstabilitet är den högsta koncentration av 

blodlaktat som utövaren kan ha i blodet innan den blir sur (Fletcher et al., 2009). Vid 

mätning av syreupptagning ska då utövaren hålla en jämn löphastighet och springa 

under maximal laktatstabilitet för att få ett tillförlitlig värde (Fletcher et al., 2009).  

 

Ett flertal studier visar att maximal syreupptagningsförmåga inte nämnvärt förbättras 

med styrketräning (Vorup et al., 2016), dock har man sett att styrketräning leder till 

minskat syreupptag på en submaximal hastighet och förbättrad prestationsförmåga 

(Saunders et al., 2004b, Vorup et al., 2016). De som lägger till styrketräning som ett 

komplement till den ordinarie löpträningen ter sig därför få en effektivare löpekonomi 

(Vorup et al., 2016, Bangsbo et al., 2009, Iaia and Bangsbo, 2010, Paavolainen et al., 

1999, Skovgaard et al., 2014, Schumann et al., 2016). Detta stärker tesen att maximal 

syreupptagningsförmåga inte har den avgörande betydelsen för prestation utan 

löpekonomin är en säkrare indikator.  Om styrketräning fokuseras till nedre 

extremiteterna, har man sett att det leder det till en förbättring av löpekonomin (Sale, 

1988, Storen et al., 2008). 

 

Det finns även ett samband mellan neuromuskulära egenskaper och löpekonomi 

(Schumann et al., 2016) d.v.s. ju mer "ekonomisk" en individ är, på desto högre 

tävlingsnivå kan individen prestera (Arampatzis et al., 2006). Det kan förklaras med att 

en starkare muskel har en högre förmåga att lagra energi i muskeln och senor genom 

stretch-shortening-cykeln (SSC) alltså samspelet (koordinationen) mellan nervsystemet, 

de motoriska egenskaperna och muskeln. SSC innebär att den kraft som byggs upp i den 

excentriska fasen lagras för att sedan användas i den koncentriska fasen (Paavolainen et 

al., 1999). En starkare muskel kan använda SSC mer effektivt och detta är en viktig 

funktion för att producera kraft (Thomeé, 2008). Styrketräning har visat sig ha en 

positiv effekt på kraftutveckling, muskelkoordinationen och rekryteringsmönstret av 

motoriska enheter (Kenney, 2015, Thomeé, 2008, Paavolainen et al., 1999).  
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Forskningen visar att styrketräning som består av övningar utförda med långsamma 

excentriska rörelser (muskelkontraktion) jämfört med en snabbrörelse, kan begränsa 

eventuella överföringseffekter från styrka till uthållighet (Chapman et al., 2008). Mot 

den bakgrunden framgår det att effekten av styrketräning vad gäller uthålligheten är 

beroende av en hög excentrisk och koncentrisk kontraktionshastighet samt intensiteten 

vid styrketräning (Chapman et al., 2008). Dessutom visar det på att 

styrketräningsövningar som engagerar ett större antal muskelgrupper verkar ha en mer 

djupgående effekt på uthålligheten (Storen et al., 2008).  

 

För att styrketräning ska ge en positiv effekt på löpekonomin så är tung styrketräning att 

föredra och då på en belastning runt 85%-90% av 1 repetition maximum (1RM), 3-4 

repetitioner (reps) i 4 omgångar (set), jämfört med mer moderat träning på 70% av 1RM 

10 reps i 3 set. (Piacentini et al., 2013, Storen et al., 2008). 

I tidigare studier har designen av styrkeprogram inneburit övningar i maskiner, fasta 

redskap i huvudsak (Cadore et al., 2011, Piacentini et al., 2013, Turner et al., 2003). 

Programmens syfte har varit att stärka både underkropp och överkroppsmuskelaturen. 

Utifrån det syftet har övningar valts och antalet övningar per träningstillfälle har legat 

på 10-12 st fördelat på hälften underkropp och hälften överkropp (Cadore et al., 2011, 

Piacentini et al., 2013, Turner et al., 2003).  

 

Övningar som engagerar stora muskelgrupper samtidigt har en positiv effekt på 

löpekonomin. Sådana övningar går under benämningen basövningar och exempel på 

basövningar är knäböjning bak, bänkpress, marklyft, chins (Kenney, 2015, Thomeé, 

2008). De är komplexa closed chain övningar, övningar som arbetar över fler leder och 

övningarna aktiverar många muskelgrupper i olika faser. Det är en mer effektiv träning 

på bl.a. stabiliseringsmuskulaturen vilket är viktigt för både hållning och löpsteg 

(Kenney, 2015, Thomeé, 2008) 

 

Sammanfattningsvis indikerar genomgången av tidigare forskning: 

- Att (VO2max) inte har den avgörande betydelsen för prestationsförmågan utan 

löpekonomin är en säkrare indikator. 

- Att en starkare muskel, i synnerhet i de nedre extremiteterna, ger effektivare 

löpekonomi. 

- För att stärka de nedre extremiteterna finns ett antal effektiva basövningar. 
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- Att utföra rörelsen i snabbt tempo både i den excentriska- och koncentriska 

fasen samt att tung styrketräning är att föredra. 

Utifrån forskningsgenomgången finns det en lucka att undersöka om det är fördelaktigt 

för långdistanslöpares löpekonomi ifall antalet styrkeövningar minskas och att fokusera 

på basövningar som stärker fler muskelgrupper samtidigt, explosiva lyft och om 

träningen huvudsakligen är inriktad på att stärka de nedre extremiteterna.  

 

 

3. Syfte 
Syftet var att studera effekterna av djupa explosiva knäböjningar på löpekonomin hos 

långdistanslöpare. 

 

Hypotesen är att det finns ett samband mellan förbättrad explosiv benmuskelstyrka och 

löpekonomi hos långdistanslöpare. 

 

 

4. Metod 
 

4.1 Urval 

Urvalet till studien rekryterades från en lokal löparklubb i Kalmar, samt studenter och 

personal vid Linnéuniversitetet. Studien startade vecka 47, 2015 samt avslutades vecka 

12/13, 2016. I studien deltog elva långdistanslöpare som tävlar i distanserna 

halvmaraton (21 097,5 meter) och maraton (42 195 meter). De har tränat och tävlat 

regelbundet under minst en tre årsperiod. Det var en blandad grupp från nationell elit till 

motionär. Deltagarna var i åldrarna 23-56 år, varav tio män och en kvinna.  

 

Inför första testomgången gjordes en intervju med samtliga deltagare. För att säkerställa 

deras fysiska status, träningserfarenhet, antal genomförda tävlingar, km tid på 

halvmaraton samt om de har styrketränat det senaste halvåret och om då knäböjningar 

funnits med i övningsvalet. De fick även bedöma om de varit skadade under samma 

period samt om de var friska nu för att kunna delta i projektet. Fyra av elva löpare hade 

haft någon typ av åkomma under de senaste sex månaderna men var inte påverkade av 

skadorna nu, utan ansåg sig fullt friska.  
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Av de elva hade tio kört någon typ av styrketräning det senaste halvåret. Fem av 

deltagarna hade tränat knäböjningar med skivstång 1-2 gånger i veckan och då 8-12 

repetitioner, de övriga fem hade använt kroppen som belastning minst en gång i veckan. 

I interventionsgruppen hade då fyra av sex deltagare tränat knäböjningar med skivstång 

regelbundet 1-2 gånger i veckan och en person med kroppen som belastning och en 

hade inte styrketränat alls. I kontrollgruppen hade fyra av fem enbart tränat 

styrketräning med kroppen som belastning, samt den femte hade enbart tränat 

knäböjningar med skivstång under en sex veckorsperiod ca två månader innan studien 

startade, i övrigt ingen styrketräning alls.  

 

4.2 Design  

När första testselektionen var genomförd och utifrån intervjuerna, delades deltagarna in 

i en interventionsgrupp (IVG) med sex personer och en kontrollgrupp (KTG) med fem 

personer.  

 

Interventionsgruppen fick i uppdrag att träna explosiva djupa knäböjningar parallellt 

med den ordinarie löpträningen under en åttaveckors period. Kontrollgruppen tränade 

enbart löpträning under samma period. Vid periodens slut erbjöds både 

interventionsgruppen och kontrollgruppen att träna explosiva djupa knäböjningar de 

nästkommande åtta veckorna. Orsaken till det var att få in mer data till studien, samt att 

även kontrollgruppen skulle få möjlighet att genomföra explosiva djupa knäböjningar.  

Från kontrollgruppen accepterade tre av fem deltagare erbjudandet att köra explosiva 

djupa knäböjningar, varav en deltagare avbröt efter två veckor samt alla sex deltagarna 

från interventionsgruppen valde att fortsätta ytterligare en period. 

 

Figur 1 är en sammanställning av de båda träningsperiodernas och de tre testperiodernas 

struktur.  
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4.3 Interventionen 

Styrketräningsprogrammets tidsåtgång var ca 20 min inklusive uppvärmning. En övning 

genomfördes, djupa explosiva knäböjningar. Då deltagarna redan har ett pressat schema 

och det är svårt att få till mer träning (Tanaka and Seals, 2008) bedömdes det vara en 

fördel om styrkepassen är korta. Styrkepassen genomfördes två gånger i veckan under 

en åtta veckorsperiod. Med en belastning på  60 % av 1RM med en variation på 2-6 reps 

i 6 set under de första 4 veckor (vecka 1-4). De resterande 4 veckorna (vecka 5-8) 

justerades belastningen det andra passet varje vecka från 70% vecka 5 till 85% vecka 8 

och antalet reps varierade från 5 st till 2 st samt samma fördelning i antalet set 5 – 2. 

Det första passet i veckan var alltid ett lättare pass och då vidhölls belastningen på 60 % 

av 1 RM, 2 reps x 6 set. Programmet i sin helhet, bilaga 3 

 

4.4 Testernas genomförande 

För att undersöka om explosiva djupa knäböjningar har en positiv effekt på 

löpekonomin, fick båda grupperna göra olika typer av tester. Testerna genomfördes 

under en och samma dag och tidsåtgången beräknades till ca 1h per deltagare. Testerna 

inleddes med ett Submaximalt cykeltest ”Åstrands cykelergometertest”, följt av löpning 

på löpband, Counter Movement Jump (CMJ), Handgrip, Power knäböjningar och 

avslutades med Submaximalt knäböjningstest.  

 

4.4.1 Syreupptagningstest 

Ett Submaximalt konditionstest (Åstrands Cykelergometertest) genomfördes på 

motionscykel från Monark Exercise AB, Vansbro, Sverige, modell Monark 839E, övrig 

utrustning pulsklocka från Polar samt tidtagarur. Testet pågår under 6 minuter där syftet 

är att uppnå arbetspulsen, Steady State. Deltagarna uppmanas trampa i en konstant 

frekvens, 60 tramptag per minut (RPM). Varje minut läses pulsen av och samt individen 

får skatta sin ansträngningsgrad med hjälp av Borgskalan. Utifrån pulsen (sista två 

minuterna), kroppsvikt och ålder kan man sedan uppskatta den maximala 

syreupptagningsförmågan (Åstrand, 1964).  
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4.4.2 Löpekonomitest 

För att testa löpekonomin sprang deltagarna på ett löpband med 1% lutning på 3 olika 

löphastigheter: 5 minuter på en hastighet 1 km/h långsammare än halvmaratontempo, 5 

min i halvmaratontempo och sista 5 min på ett tempo som ligger 1km/h över 

halvmaratontempo (Piacentini et al., 2013). Under varje 5 minuters intervall 

registrerades pulsen sista minuten var 15 sekund, lactatprov (stick i fingret) togs, samt 

den skattade ansträngningen. Löptesterna gjordes på Rodby löpband RL2500E. Pulsen 

registrerades med pulsklockor från Polar, Lactatprover med Lactate Scout, samt till den 

skattade ansträngningen användes Borgskalan 6-20. 

 

4.4.3 Styrketest maximal styrka 

Den maximala styrkan 1RM i knäböjning bak testades med hjälp av ett submaximalt 

test. Testet går ut på att deltagarna ska klara maximalt 5-8 repetitioner därefter kommer 

deras maxstyrka att räknas ut med hjälp Brzycki ”1RM” prediktionsekvation (Mayhew 

et al., 1995). Den matematiska ekvationen ser ut enligt följande: 1RM = W/ [102.78– 

2.78*(R)]/100, där W=testvikt & R=antal repetitioner som utfördes. 

För att säkerställa knäböjningens validitet standardiserades knäböjningen enligt 

följande: Skivstången placerades bakom huvudet vilande på Musculus (M) Deltoideus 

och på den övre delen av M. Trapezius, fötternas placering var något bredare än 

höftbrett, benen böjdes och stången sänktes ner till dess att M. Quadriceps femoris var 

parallella med golvet eller djupare. De deltagare som hade det svårt med att komma ner 

till rätt djup använde viktskivor under hälarna. Utrustning från Eleiko, Halmstad, 

Sverige, skivstång + vikter + ställning. 

 

4.4.4 Maximal powertest knäböjningar 

Knäböjningar med maximal hastighet i både den excentriska och koncentriska fasen 

utfördes med start på en lätt belastning ca 30% av 1RM. Därefter ökades belastningen 

så länge man såg en positiv Powerutveckling, alternativt att, värdena var likvärdiga med 

belastningen innan. När Powerutvecklingen började avta avbröts testet. Powervärdet 

fick man fram genom Musclelab 4000e. En lina kopplades till skivstången. Linan gick 

till en encoder (dosa) på golvet. Skivstång, lina och dosan var i lod med varandra. 

Dosan hade sedan kontakt med dator och programmet Musclelab 4000e, tillverkat av 

Ergotest Innovation AS, Porsgrunn, Norge.  
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Efter avslutat powertest vecka 0 gjordes en beräkning utifrån max 1RM och det man då 

såg var att flertalet av alla deltagare utvecklade högt Powervärde upp till ca 60 – 65% av 

1RM. Man såg även att det var en tydlig negativ förändring i Powerutvecklingen redan 

på 70% av 1RM, den började dala rejält. Det stämmer ju bra överens med vad 

litteraturen säger (Kenney, 2015, Thomeé, 2008). Utifrån detta test bestämdes att 

majoriteten av all knäböjsträning skulle utföras på 60% av 1RM och då med en hög 

hastighet i både den excentriska och koncentriska fasen. 

 

För att säkerställa knäböjningens validitet standardiserades knäböjningen enligt 

följande: Skivstången placerades bakom huvudet vilande på Musculus (M) Deltoideus 

och på den övre delen av M. Trapezius, fötternas placering var något bredare än 

höftbrett, benen böjdes och stången sänktes ner till dess att M. Quadriceps femoris var 

parallella med golvet eller djupare. De deltagare som hade det svårt med att komma ner 

till rätt djup användes viktskivor under hälarna. Utrustning från Eleiko skivstång + 

vikter + ställning samt Musclelab 4000e 

 

4.4.5 Maximal powertest Counter Movment Jump 

Counter Movement Jump (CMJ) (Markovic et al., 2004): Testar spänstförmåga. Hoppet 

utförs korrekt i utgångsläget med upprätt hållning, fötterna parallella, händerna i sidorna 

– testpersonen sviktar till i knäna och skjuter ifrån - landar med tå först (studshoppen 

vid landning). Utrustning, hopplister (fotoceller) kopplade till Musclelab 4000e. 

 

4.4.6 Styrketest överkroppsstyrka 

Handgrip har visat sig vara ett valid mått för att testa överkroppsstyrkan (Taekema, 

2010, Innes, 1999, Bassey and Harries, 1993). Deltagaren ska pressa handgrip gradvis 

och kontinuerligt under minst 2 sekunder, båda händerna ska testas. Testet upprepas två 

gånger på varje hand och det bästa resultatet noterades. Utrustning, digital handgrip från 

Sagitta Pedagog AB, Mariestad, Sverige. 

 

4.5 Etiska frågor 

Deltagarna fick ett informationsbrev som förklarade projektets syfte och genomförande, 

bilaga 1. De skrev under ett skriftligt samtycke, bilaga 2 att de uppfattat informationen 

till projektet innan deltagande i studien. All data i projektet avidentifierades innan 
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bearbetning. Det var 11 personer som tackade ja till att delta från början och samtliga 

genomförde projektet. 

 

4.6 Analys 

Alla statistiska analyser utfördes med användning av IBM SPSS statistik för Windows 

(22). Pearsons korrelationstest valdes för att analysera samband mellan styrkeutveckling 

och löpekonomi med en signifikans satt till p<0.05. Ett oberoende sample t-test 

genomfördes för att analysera skillnader mellan aktivitetsgrupp och kontrollgrupp vad 

det gäller förändringar i styrka och löpekonomi mellan testtillfälle 1 och 2, p<0.05. 

 

 

5. Resultat 
 

5.1 Beskrivning av intervention och kontrollgrupp 

I tabell 1 presenteras persondata för interventionsgrupp 1 (IVG 1) och kontrollgrupp 

(KTG) samt interventionsgrupp 2 (IVG 2). Skillnaden mellan grupperna var stor vad 

gäller kroppsvikt, kroppslängd, BMI, maxpuls samt maximal syreupptagning. IVG 1 var 

6,2 cm längre och 6,8 kg tyngre än KTG. Även IVG 2 var längre och tyngre än KTG. 

Kroppslängd och kroppsvikt är två faktorer som påverkar deltagarnas BMI och IVG 1 

hade 0,55 kg/cm2 högre BMI än KTG. Det var en markant skillnad på 11,4 slag/min i 

maxpuls mellan IVG 1 och KTG man ser att även IVG 2 hade högre maxpuls än KTG. 

Vad gäller VO2 max och km tid halvmaraton, var det två parametrar som KTG har 

bättre värden än IVG 1 och 2. 

 

Tabell 1. Beskrivning av intervention och kontrollgrupp
Grupp Antal Ålder Kroppslängd Kroppsmassa BMI Maxpuls Max VO2 Km tid halvmarton

Män/Kvinnor M (SD) M (cm) M (kg) M (kg/cm
2
) M (slag/min) M (ml/min x kg

-1
) M (min/km)

IVG 1 6 / 0 41 (±15) 180.8 80.2 24.47 193.2 50.0 4.78

KTG 4 / 1 37 (±14) 174.6 73.4 23.92 182.8 60.5 4.43

Omgång 2 IVG 2 8 / 0 41 (±15) 179.4 78.2 24.25 188.3 56.7 4.51

Omgång 1

 

 

5.2 Rörelseekonomiska variabler 

Tabell 2 presenterar rörelseekonomiska variabler testtillfälle 1 och 2. De båda 

interventionsgrupperna samt kontrollgruppen fick en tendens till pulssänkning ej 

signifikant i intervall 1, 2 och 3 mellan test 1 och test 2. I intervall 1 visade de båda 

interventionsgrupperna på en ökad pulssänkning genemot kontrollgruppen. IVG 1 och 
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IVG 2 sänkte sina pulsslag med 4,9 respektive 4,6 slag/min, KTG sänkte sin puls med 

3,8 slag/min.  

I intervall 2 fick IVG 1 och KTG likvärdig pulssänkning 3,3 slag/min mellan test 1 och 

test 2. Störst sänkning visade IVG 2 upp 4,3 slag/minut.  

I sista intervallen, sänker de båda interventionsgrupperna sin puls mest, IVG 2, 3,5 

slag/min och IVG 1, 3.3 slag/min. Vad gäller KTG så blev sänkning 2,6 slag/min.  

IVG 2 visade på den största pulssänkningen och förändring i lactatkoncentrationen i de 

respektive intervallerna. I intervall 2 och 3 sänkte IVG 2 pulsen/minut mest.  

 

IVG 2 fick också den största minskningen i lactatkoncentration i alla tre intervallerna.  

Kroppsmassan ökade i både IVG 1 och KTG med 1kg vardera, däremot minskade IVG 

2 sin kroppsmassa med 0,4kg. Interventionsgrupp 2 förbättrade även sin maximala 

syreupptagningsförmåga med 3 ml syre/(kg x min)  

 

Omgång vecka 9-18

Variabler Test Intervention 1 Kontroll Intervention 2

Test 1 80,2 73,4 78,2

Test 2 81,2 74,4 77,8

Test 1 50,0 60,5 55,4

Test 2 52,5 61,9 58,4

Intervall 1

Löphastighet (km/h) 11.2 12.4 12.0

Test 1 161.2 150.4 154.1

Test 2 156.3 146.6 149.5

Test 1 3.7 3.7 4.8

Test 2 4.7 3.6 4.4

Test 1 13.7 14.0 13.5

Test 2 13.2 13.6 13.1

Intervall 2

Löphastighet (km/h) 12.2 13.4 13.0

Test 1 170.3 159.4 164.2

Test 2 167.0 156.1 159.9

Test 1 4.6 3.7 6.1

Test 2 5.3 5.8 5.1

Test 1 14.7 15.2 14.3

Test 2 13.8 15.0 14.5

Intervall 3

Löphastighet (km/h) 13.2 14.4 14.0

Test 1 178.6 166.6 172.1

Test 2 175.3 164.0 168.6

Test 1 6.4 4.9 6.6

Test 2 6.8 5.3 6.2

Test 1 16.2 16.4 15.5

Test 2 15.2 16.2 15.5
Borg

Borg

Medelpuls (slag/min)

Laktat (mmol/l)

Borg

Medelpuls (slag/min)

Laktat (mmol/l)

Laktat (mmol/l)

Vecka 0-9

Tabell 2. Resultat från rörelseekonomiska variabler vid testillfälle 1 och 2

Kroppsmassa

Max VO
2

Medelpuls (slag/min)

 

 

5.3 Förändringar mellan första och andra testtillfället 

Tabell 3 visar förändringar mellan första och andra testtillfället. Här syns ingen 

signifikant förändring varken i medelpuls under intervall 1-3 eller lactatökningen mellan 

intervall 1 och 3. Däremot visar det en signifikant förändring mellan test 1 och 2 vad 
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Testvariabel Grupp N

Förändring mellan 

testtillfälle 1 och 2

Standard 

avvikelse Standard fel

Skillnad mellan 

grupper P-värde

Intervention 14 -4,00 5,03 1,34

Kontroll 5 -3,24 3,67 1,64

Intervention 14 -0,29 2,56 0,68

Kontroll 5 0,42 0,95 0,42

Intervention 14 2,78 5,18 1,38

Kontroll 5 1,41 4,09 1,83

Intervention 14 9,43 4,65 1,24

Kontroll 5 1,80 4,02 1,80

Intervention 14 80,71 108,97 29,12

Kontroll 5 -44,80 39,05 17,46

Intervention 14 10,61 26,34 7,04

Kontroll 5 -13,50 19,49 8,72

Intervention 14 0,11 1,76 0,47

Kontroll 5 -0,88 1,33 0,59

Tabell 3. Förändringar mellan första och andra testtillfället i kontroll och interventionsgruppen

125,51

24,11

0,002

0,058

Laktatökning mellan intervall 1 och 3

Medelpuls under intervall 1-3

Max VO
2

1 RM knäböj

-0,77 0,763

-0,71 0,394

* fet stil markerar signifikanta förändringar mellan test 1 och 2

Counter Movement Jump

1,37 0,565

7,63 0,008

0,99 0,224

Max power

Handgripen V och H

gäller 1RM knäböj, P=0.008 samt max power, P=0.002. Handgrip V och H nära 

signifikant P=0.058. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Diskussion 
 

6.1 Resultat diskussion 

Syftet med studien var att studera effekterna av djupa explosiva knäböjningar på 

löpekonomin hos långdistanslöpare. Efter avslutat projekt kunde man se en viss 

förändring av interventionsgruppernas löpekonomi samt huvudfyndet var  en signifikant 

förändring vad gäller maximala styrkan, P=0.008 och den maximala power 

utvecklingen, P=0.002. Precis som tidigare forskning (Balsalobre-Fernandez et al., 

2016, Turner et al., 2003, Beattie, 2014, Vorup et al., 2016, Piacentini et al., 2013, 

Storen et al., 2008) får interventionsgruppens deltagare en förbättrad löpekonomi 

genom att träna styrketräning. Ser man till resultaten i intervall 2 (normal hastighet) fick 

interventionsgruppen en genomsnittlig pulssänkning på 3,3 slag/min efter 8 veckor 

träning och ytterligare 4,3 slag/min efter 16 veckor, en total sänkning med 7,6 slag/min 

på samma typ av arbete. Förlängs träningstiden med explosiva djupa knäböjningar från 

8 veckor  – 16 veckor så ökar skillnaden mellan kontrollgrupp och interventionsgrupp.  

 

Utifrån studiens resultat samt tidigare publicerade studier så är resultatet att man kan 

minska antalet övningar från 10-12st enligt tidigare forskning (Piacentini et al., 2013, 

Cadore et al., 2011), till enbart en övning explosiva djupa knäböjningar (Storen et al., 

2008), och då utföra lyften på en lättare belastning (60%) med hög hastighet i både den 

excentriska och koncentriska fasen och ändå få en tendens till förbättrad löpekonomi 

samt signifikant förbättring av den maximala styrkan i benmuskelaturen. 
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Storen et al. (2008) såg en markant förbättring efter 8 veckors styrketräning  med halva 

knäböjningar (90 graders knävinkel), deltagarna ökade 33,2%. De tränade knäböjningar 

3 dagar i veckan på en tung belastning 4 repetitioner i 4 set. Varje gång deltagarna 

lyckades göra 5 repetitioner eller mer ökades belastningen med 2,5 kg till nästa set.  I 

föreliggande  studie förbättrade interventionsgrupp 1 sin maximala benstyrka med 

14,38% efter att tränat djupa explosiva knäböjningar i 8 veckor två gånger i veckan och 

ytterligare 6,24% efter 16 veckor. Det ger en total styrkeökning i benmuskelaturen på 

20,62% efter 16 veckors träning. Om man däremot summerar ihop 

interventionsgruppens värden efter de första 8 veckorna med deltagarna från 

kontrollgruppen som genomförde knäböjsprogrammet de sista 8 veckorna så bli den 

totala maximala ökningen 14,5% på 8 veckor. Det är generellt en stor procentuell 

styrkeökning trots att merparten av träningen låg på 60% av 1RM. Något överraskande 

då tidigare studier hänvisar till att tung styrketräning är att föredra för att öka i 

maxstyrka (Kenney, 2015, Thomeé, 2008, Storen et al., 2008). De faktorer som kan 

ligga bakom resultatet är den neurala adaptionsförmågan (Kenney, 2015, Thomeé, 

2008). Med regelbunden styrketräning förbättras samspelet mellan nervstimulering 

(neural adaption) och muskelns kontraktionsförmåga. Det gör att det skickas ut fler och 

kraftigare neurala signaler ut den arbetande skelettmuskeln och då utvecklas större kraft 

(Kenney, 2015, Thomeé, 2008, Schumann et al., 2016).  Den neurala 

adaptionsförmågan kan troligtvis vara den främsta orsaken till att interventionsgruppen 

förbättrade den maximala styrkan (Kenney, 2015, Thomeé, 2008, Schumann et al., 

2016).  

 

Resultatet av studien visade också att deltagarna i IVG 1 och KTG båda ökade 

kroppsvikten med 1kg vardera. En orsak till detta kan ha varit att testomgången låg 

vecka 3, i nära anslutning till de båda storhelgerna jul och nyår. Däremot 

interventionsgrupp 2 minskade i kroppsvikt med 0,4 kg. Det man sett i tidigare studier 

är att explosiv styrketräning inte nämnvärt ökar deltagarnas kroppsmassa (Paavolainen 

et al., 1999). Kroppsvikten är en viktig indikator för både löpekonomi och 

maximalsyreupptagning (Saunders et al., 2004a) då en större kroppsmassa kräver mer 

energi (Sahlin, 2006). Syftet med denna studie var ju att se om djupa explosiva 

knäböjningar påverkar löpekonomin och då är det viktigt att deltagarna inte lägger på 

sig extra kroppsmassa. Denna studie stärker då tesen att explosiv styrketräning inte 
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nämnvärt påverkar kroppsmassan i den bemärkelsen att kroppsvikten ökar, utan med 

explosiv styrketräning bibehålls kroppsvikten. 

 

Det man också har sett i tidigare forskning är att tung excentrisk styrketräning verkar ha 

den effekten att det minskar skadefrekvensen (Askling et al., 2003).  För en 

långdistanslöpare ska utvecklas positivt och bli snabbare, starkare, effektivare för att 

kunna prestera så bra som möjligt vid tävling, behöver utövaren vara skadefri. All form 

av skada bromsar upp utövarens prestationsutveckling och om individen får börja om, 

så tappar individen viktigt tid i sin utveckling. Dock är skaderisken större, även vad 

gäller styrketräning om belastningen är tung, över 80-85% (Thomeé, 2008, Kenney, 

2015). Explosiva djupa knäböjningar på 60% av 1RM  som denna studie påvisar verkar 

vara att föredra då det inte sliter lika mycket på kroppen (Kenney, 2015, Thomeé, 2008) 

men erhåller dock en positiv styrkeutveckling. 

 

Det var stor skillnad i BMI och maximal syreupptagning mellan grupperna. 

Kontrollgruppen hade ett lägre BMI och högre syreupptagning än interventionsgruppen. 

En förklaring kan vara att interventionsgruppen var 6,2 cm längre samt 6,8 kg tyngre än 

interventionsgruppen, vilket ger ett högre BMI. Det kan också förklaras av att 

kontrollgruppen hade en högre maximal syreupptagningsförmåga då kroppsvikten 

(Åstrand, 1964) är en viktig faktor i Åstrands cykeltest. Rådet var att de skulle träna 

som vanligt och flertalet av deltagarna i interventionsgruppen gick ner i träningsmängd 

vad gäller kondition under perioden, däremot merparten av kontrollgruppen ökade sin 

konditionsträning för att prestera bra på tävling. Det gjorde att de tränade mer specifik 

löpträning jämfört med interventionsgruppen. Det kan vara en av anledningen till att 

även kontrollgruppen förbättrade sin löpekonomi. En annan orsak till att skillnaden i 

löpekonomin var minimal eller uteblev trots att interventionsgruppen förbättrade sig 

något mer än kontrollgruppen, kan vara att de redan var vana att träna knäböj då fyra av 

sex tränade knäböjningar sedan tidigare regelbundet 1-2 gånger i vecka.  

 

6.2 Fortsatt forskning 

De vore intressant att göra om denna studie med flera försökspersoner och än mera 

standardiserad vad gäller ordinarie konditionsträning, så att de tränade likvärdigt. Det 

vore även intressant att ha tillgång till mer avancerad testutrustning ex. en Jaeger 
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Oxycon Pro. För att kunna optimera och kontrollera deras syresättning under de olika 

arbetsbelastningarna.   

 

6.3 Slutsats 

Explosiva djupa knäböjningar har en positiv effekt på maxstyrkan utan att påverka 

kroppsvikten och därmed syreupptagningen hos långdistanslöpare. Effekten verkar öka 

med tiden dvs explosiv träning ger en ökad effekt ju längre tid man håller på. Studien 

visar även en tendens till förbättrad löpekonomi hos interventionsgruppen.
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8. Bilagor 
 
8.1     Bilaga 1, Information om studien 
 

Hej på er! 

Får börja med att tacka för ert intresse att vara med i mitt forskningsprojekt. Där tanken 

var att köra styrketräning med fokus på ben under en 8 veckors period och att perioden 

inleds och avslutas med fystester. Min hypotes är följande: ”Det finns det ett samband 

mellan power och löpekonomi i form av minskad pulsfrekvens vid samma typ av 

arbetsbelastning?”  

För att undersöka min hypotes kommer jag att behöva en grupp som genomför själva 

styrketräningsmomentet och en kontrollgrupp som tränar på som vanligt. Båda 

grupperna gör dock fystester i början och i slutet av projektperioden. 

Om alla bitar faller på plats är tanken att projektet ska starta mitten av september 2015 

(v. 38). 

 Återkommer med mer information. 

 

 Mvh 

Thony Ragnarsson 

Idrottsvetenskap 

Linnéuniversitetet



  
 

II 

 

8.2 Bilaga 2, Skriftligt samtycke 

 

    Nr………………… 

Skriftligt samtycke 

Jag har muntligt informerats om studien och har tagit del av skriftlig information 

gällande studien. 

Jag samtycker till deltagande i studien. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst och utan 

närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

Datum………………………………   

Namnteckning…………………………………………… 

Namnförtydligande……………………..……………….. 

 

Informanten har förklarat vad det innebär att delta i studien, och har idag fått 

ovanstående deltagares samtycke till att delta i studien 

Datum………………………………   

Namnteckning…………………………………………… 

Namnförtydligande……………………..……………….. 

 

 



  
 

III 

Vecka 1 Vecka 5

Pass 1 40% 1 50% 1 60% 6 Pass 1 40% 1 50% 1 60% 6

4 4 2 4 4 2

Pass 2 40% 1 50% 1 60% 6 Pass 2 45% 1 55% 1 70% 5

4 4 3 4 4 5

Vecka 2 Vecka 6

Pass 1 40% 1 50% 1 60% 6 Pass 1 40% 1 50% 1 60% 6

4 4 2 4 4 2

Pass 2 40% 1 50% 1 60% 6 Pass 2 50% 1 60% 1 75% 4

4 4 4 4 4 4

Vecka 3 Vecka 7

Pass 1 40% 1 50% 1 60% 6 Pass 1 40% 1 50% 1 60% 6

4 4 2 4 4 2

Pass 2 40% 1 50% 1 60% 6 Pass 2 50% 1 65% 1 80% 3

4 4 5 4 3 3

Vecka 4 Vecka 8

Pass 1 40% 1 50% 1 60% 6 Pass 1 40% 1 50% 1 60% 6

4 4 2 4 4 2

Pass 2 40% 1 50% 1 60% 6 Pass 2 50% 1 65% 1 75% 1 85% 2

4 4 6 4 3 2 2

8.3 Bilaga 3, Träningsschema djupa explosiva knäböjningar 

 

Träningsschema djupa ”power” knäböjningar 

 

OBS!  

-Utförs med högt tempo i både den excentriska och koncentriska fasen. 

-Vila 60-90 s mellan varje set. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

 

8.4 Bilaga 4, Definitioner 

Definitioner 

Aerob kapacitet: Ett arbete under en längre tid där energin hämtas från aeroba 

processer i musklerna d.v.s. syret räcker till. Det mäts i liter/minut. Det är ett mått på 

hur bra kroppen är att ta upp och använda sig av syret som vi andas in. Ju högre 

belastning desto större krav ställs då på en bättre syreupptagning och ventilation genom 

andningen (Sahlin, 2006). 

 

Borgskalan:(RPE-skalan, Rating of Perceived Exertion) är en skattningsskala för 

upplevd fysisk ansträngning. Den konstruerades av professor Gunnar Borg för att 

användas i samband med arbetsprov. Uppskattningen är subjektiv och individuell men 

är tänkt att korrelera med pulsen. Till exempel ska 13 på skalan motsvara ca 130 i puls. 

Skalan går från 6 till 20 och orden för att beskriva de olika graderna av ansträngning är 

noga utvalda. Borgskalan är översatt till ett antal olika språk men då ordens betydelse 

skiljer sig är skalan inte fullt jämförbar mellan språken (Borg, 1990). 

Borgskalan 

6 Extremt lätt 

7 Extremt lätt 45% av max 

8 Extremt lätt 

9 Mycket lätt 55% av max 

10 Mycket lätt 

11 Lätt 65% av max 

12 Lätt 

13 Ganska ansträngande 

14 Ganska ansträngande 75% av max 

15 Ansträngande 

16 Ansträngande 85% av max 

17 Mycket ansträngande 

18 Mycket ansträngande 92% av max 

19 Extremt ansträngande 

20 Maximalt ansträngande 95-100% av max 

 



  
 

V 

Closed chain övningar: Är styrketräningsövningar som engagerar en eller flera 

muskler över flera leder. Ex. knäböjning (Thomeé, 2008) 

 

Counter movement jump (CMJ): Testar spänstförmåga. Hoppet utförs korrekt med 

utgångsläget upprätt hållning, fötterna parallella, händerna i sidorna – testpersonen 

sviktar till i knäna och skjuter ifrån - landar med tå först (studshoppen vid landning) 

(Markovic et al., 2004). 

 

Explosiva ”djupa” knäböjningar: Knäböjningar som utförs i hög hastighet i den 

excentriska och koncentriska fasen. Skivstången placeras bakom huvudet vilande på 

Musculus (M) Deltoideus och på den övre delen av M. Trapezius, fötternas placering 

var något bredare än höftbrett, benen böjdes och stången sänkts ner till dess att M. 

Quadriceps femoris var parallella med golvet eller djupare. De deltagare som hade det 

svårt med att komma ner till rätt djup använde viktskivor under hälarna. 

 

Handgrip (HG): Är ett mätinstrument som mäter greppstyrkan och ger en indikation av 

styrkan i överkroppen. 

 

Lactatprov: Är ett blodprov som mäter mjölksyrehalten i blodet. Det gör man genom 

ett stick i fingret.  

 

Löpekonomi: Definieras som energiåtgången på en given hastighet vid submaximal 

löpning, och bestäms genom att mäta hur mycket syre, som förbrukas när man uppnår 

steady-state och hur mycket som ventileras ut genom andningen (Saunders et al., 

2004a). 

Löphastighet: Definieras ofta som organismens förmåga att arbeta med relativt hög 

intensitet under en längre tid. Innehåller aerob och anaerob uthållighet. Dvs. Syret 

räcker ibland inte till, utan energi framställs då även utan syre, vilket ger mjölksyra 

(Sahlin, 2006) . 

 

Maximal styrka (1 repetition maximalt [1RM]): Hur tungt en person kan lyfta en vikt 

en gång (1RM). Ex. Kalle klarar att lyfta 100 kg en gång i bänkpress. Det är då hans 

maximalstyrka (1RM) i just bänkpress. (Thomeé, 2008) 



  
 

VI 

Musculus (M.) Deltoideus: Är skelettmuskel som omger axeln, kallas även för 

deltamuskeln. 

 

M. Trapezius: Eller Kappmuskeln och är belägen på övre delen av ryggen. 

 

M. Quadriceps femoris Är den fyrhövdade lårmuskeln och är belägen på lårets 

framsida. 

 

Neuromuskuläraegenskaper: Samspelet mellan muskler och nervsystemet. Ju bättre 

tränad ju mer effektiv är det neuromuskulära samspelet (Storen et al., 2008). 

 

Steady state: Är den nivå då energikravet och muskelns förmåga att syresätta är i 

balans. Om arbetet fortsätter på samma intensitet kommer pulsen sluta stiga – steady 

state. Pulsen har då stabiliseras efter en inledande pulstopp. Nu är arbetspulsen är 

uppnådd för just det arbetet och i detta tillstånd kan man arbeta under en längre tid 

(Morgan et al., 1989) 

 

Stretch-shortening-cykeln Energi lagras i senor och muskler i den excentriska fasen 

(när senor och muskler sträcks ut), Den lagrade energin används därefter direkt i den 

efterföljande koncentriska fasen (muskler och senor drar ihop sig) Ex. i ett löpsteg 

förekommer både excentrisk (när foten sätts i marken, bromsat upp) och koncentrisk 

(vid frånskjutet, fotens kontakt med marken försvinner) fas (Thomeé, 2008). 

 

Styrketräning: Förmågan att med hjälp av muskelkontraktion motstå eller övervinna 

en yttre kraft. Styrketräning kan då inringas som fysisk träning som är särskilt designad 

för att öka styrkan.(Thomeé, 2008) 

 

Submaximal löpning / submaximal hastighet: Innebär att man ej utför maxlöpningar 

eller håller maxhastighet utan de sker under max. 

 

Syreupptagningsförmåga: Det innebär hur effektiv kroppens förmåga är att binda 

syret som finns i blodet. Syreupptagningen är beroende på en bra blodcirkulation ut till 

de belastade musklerna samt hjärtats pumpkapacitet och blodets förmåga att binda syret 

(Sahlin, 2006). 



  
 

VII 

Träningsintensitet: För att träningen ska bli så effektiv som möjligt bör man träna på 

olika intensitetszoner. I ex konditionsidrotter kan en bra indikator vara maxpulsen och 

utifrån den dela i träningen i olika zoner. Ex. träningspass 1 genomförs träningen på ca 

70-75% av maxpuls och pass 2 85-90% av sin maxpuls. (Kenney, 2015) 

 

Upplevd ansträngning (RPE): Är en känsla där individen själv skattar sin 

ansträngningsgrad. Hur den upplever hur jobbigt arbetet är. 

 

VO2max: Maximal syreupptagningsförmåga och mäts i ml/kg x min 

 


