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Abstrakt 
 

Bakgrund 
Fotboll är en lagbollsport som ställer stora krav på taktisk, teknisk, men även 
fysiologisk förmåga. Fotbollsspelares sprintförmåga testas kontinuerligt i många 
svenska klubbar. Fysprofilen är det som Svenska Fotbollförbundet rekommenderar och 
utför på sina landslag.  

Syfte 
Syftet var att undersöka om det finns fälttest som kan predicera sprintförmåga över 10 
meter.  

Metod 
Studiedeltagare var 24 fotbollsspelare (män N=12, kvinnor N=12, medelålder 21,9 år ± 
2,65) på elitnivå, med vana av samtliga tester. I denna studie jämfördes knäböj, stående 
längdhopp på två-, respektive sparkben samt vertikalhopp på två-, respektive sparkben 
gentemot tid över 10 meters sprint.  

Resultat 
Resultaten visar att jämfota längdhopp (r=-.830, p=.001), 1RM knäböj (r=.827, p=.001) 
och enbens längdhopp (r=-.642, p=.024) korrelerade med sprintförmåga över 10 meter, 
för kvinnor. Ingen signifikant korrelation förelåg för de testade herrarna.  

Konklusion 
Flera studiedeltagare krävs för att kunna fastslå att 1RM knäböj och de två varianterna 
av längdhopp korrelerar med sprintförmåga över 10 meter, för kvinnliga fotbollsspelare, 
som denna studie indikerar. 

 
Nyckelord 
Fotboll. Knäböj. Längdhopp. Löpning. Vertikalhopp. 
 

Tack 
Författare vill rikta ett tack till handledare Anna Hafsteinsson Östenberg, som varit 
mycket behjälplig. Ett stort tack även till studiedeltagarna, utan dessa hade inte studien 
kunnat genomföras. 
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Abstract 
 

Background 
Soccer is a team sport with high demands on tactical, technical, but also physiological 
ability. Soccer teams test sprinting ability among players regularly. The Swedish 
Football Association recommends, and applies, Fysprofilen. 

Aim 
The purpose was to explore if there are field tests that can predict sprint speed.  

Method 
The participants were 24 football players (men N=12, women N=12, average age 21,9 
years ± 2,65), playing on an elite level. The participants all had experience of the tested 
movements in this study, as they are a normal feature in training. This study compared 
if squats, broad jumps/single leg broad jumps, vertical jump/single leg vertical jump 
would predict 10 metre sprint speed of the test. 

Result 
The results were that a broad jump (r=.830, P=.001), 1RM squat (r=.827, p=.001) and 
single leg broad jump (r=-.642, p=.024) showed a statistically significant correlation 
with 10 metre sprint speed, for women. No significant correlations were seen for men. 

Conclusion 
A larger sample size is needed to investigate if, in fact, 1RM squat and the two types of 
broad jump can predict sprint speed over 10 meters, for female football players, as is 
indicated in this study. 
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Broad Jump. Football. Running. Squat. Vertical jump. 
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1 Inledning 

Fotboll är en lagbollsport som ställer krav på individuell, såväl som lagskicklighet inom 

taktiska och tekniska moment, samt fysiologisk förmåga. Fotbollens fysiologiska krav är väl 

kartlagda vad gäller såväl den aeroba som anaeroba delen (Haugen, Tønnesen & Seiler 2013., 

Haugen., et al 2014., Di Salvo et al., 2007., Bloomfield, Polman och O´Donnoghue, 2008., 

Rebelo et al., 2013). 

 

Inom all lagbollsport på tävlingsnivå så har utvecklingen länge gått mot ett allt snabbare 

spel. Fotbollen är inget undantag från detta och många mål föregås idag av en 

explosiv handling, såsom sprint eller hopp. Faude & Meyer (2012) har visat att 45 % av 

målen i den högsta tyska serien, Bundesliga, föregås av en rak höghastighetslöpning av 

målgöraren och att 16 % av målen föregås av hopp. Rak höghastighetslöpning var också den 

vanligaste aktionen som målassisterande spelare utförde innan målgivande passning. 

 

Målsnittet/match i det senaste världsmästerskapet var rekordhöga 2,7 mål, vilket innebär att 

snabhet är en viktig, potentiellt målgivande, egenskap hos fotbollsspelare (FIFA, 2014). 

Snabbhet är även något som i allra högsta grad är träningsbart (Balsom, 2013 och Haugen et 

al., 2014). Begreppet snabbhet definieras som musklernas förmåga att skapa största möjliga 

acceleration (acceleration=hastighetsförändring per tidsenhet m/s2) Villberg, 1997). I och 

med att fotboll spelas med en boll, i en kontext med mot- och medspelare så ställs det stora 

krav på reaktionsförmåga och snabb handlingsförmåga inför uppkomna situationer. 

 

Flera studier har visat att fotbollsspelare springer högintensivt/sprintar upp till 11 % av total 

matchtid (Stölen et al., 2005 och Wistløff et al., 2004) vilket innebär sprint ungefär var 90;e 

sekund. En italiensk studie har visat att 90 % av sprinterna dessutom är under 20 meter 

(Vigne et al., 2010). Vidare har Valquer, Barros & Sant´anna (1998) vid undersökningar på 

brasilianska elitspelare, påvisat att 49 % av alla sprinter är under 10 meter. 

 

Denna förmåga, att springa snabbt, tränas enligt specificitetsprincipen, det vill säga man 

blir bra på det man tränar. Kort sprintträning (<30 meter) förbättrar kort sprintförmåga 

(Spinks et al., 2007), emedan längre sprintträning (cirka 40 meter) förbättrar maximal 

löphastighet (Tønnesen et al., 2011). 
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Mindre specifik snabbhetsträning såsom styrketräning och plyometrisk träning används också 

frekvent ute i klubbar och rekommenderas med nuvarande forskningsläge (Balsom, 2013., 

Sedano et al., 2011., Wong et al., 2010., Michalsik & Bangsbo, 2004). Wistløff et al. (2004) 

har kunnat visa på en relation mellan maximal benstyrka, hopp- och sprintförmåga. Hoff & 

Helgerud (2003) har vidare kunnat visa på förbättringar i 10 meters sprint och hoppförmåga 

efter att två fotbollslag fått genomföra ett knäböjsprogram bestående av 4*4 knäböj med 

fokus på snabb kraftutveckling vid den koncentriska fasen. Sedan en tid tillbaka har 

användandet av enbensstyrketräning inom idrotten vuxit. Funktionalitet hävdas vara skälet till 

dess implementering (McCurdy et al., 2010., Hedman, 2010). Ämnet är dock sparsamt 

beforskat och hittills har studier inte hittats som undersökt om enbenstester signifikant 

korrelerar med sprintförmåga.  

 

Få studier har undersökt samband mellan olika fysiska tester och sprintförmåga för 

fotbollsspelare. Cotte & Chatard (2011) har bland annat undersökt det maximala 

vridmomentet vid isokinetisk knäflexion respektive knäextension hos Premier Leaguespelare, 

i relation till sprintförmåga och kommit fram till att dessa värden inte korrelerar. Wistløff et 

al. (2004) har visat korrelation mellan sprint, halva knäböj samt vertikalhopp, men denna 

studie är gjord på manliga fotbollsspelare på högsta nationella nivå. Tidigare studier på 

rugbyspelare har visat signifikant korrelation mellan vertikalhopp och sprintförmåga (Cronin 

& Hansen, 2005). 

 

1.1 Problemformulering 

För att kunna avgränsa studien fokuserar denna studie endast på fysiologisk snabbhet 

(Villberg, 1997), och hur man kan predicera denna i syfte att förbättra snabbhetsträning 

genom att träna de moment som eventuellt korrelerar med sprintförmåga.  

 

För att få en överblick över fotbollsspelares generella fysiska förmåga används en 

uppsjö av fystester. Det som svenska fotbollsförbundet rekommenderar, och använder sig av, 

är Fysprofilen, som är framtaget av Svenska olympiska kommittén (SOK). Fysprofilen är ett 

testbatteri där bland annat ett reptitionsmaximum (1RM) knäböj och counter movement jump, 

en form av vertikalhopp, ingår i styrke/powerdelen av testbatteriet (SOK, 2014).  

 



  
 

3 

Att undersöka om dessa test korrelerar med sprintförmåga även för fotbollsspelare framstår 

således som relevant om man ska kunna dra slutsatser som kan överföras till fotbollsplanen, i 

form av optimering av den fysiska träningen/snabbhetsträningen för fotbollsspelare. Detta i 

syfte att förbättra sprintförmåga. 

 

Studiens hypotes var att vertikalhopp på två ben bäst skulle predicera sprinthastighet, då 

tidigare studier visat sådana resultat (Cronin & Hansen, 2005). Vidare förväntades 

vertikalhopp bäst korrelera med sprinthastighet genom att man vid båda aktiviteter utnyttjar 

stretch-shortening cykeln (excentrisk muskelaktivitet följs direkt av koncentrisk kontraktion i 

syfte att utvinna mer kraft ur den koncentriska aktiviteten) (Svantesson & Thomeé, 1999).  

 

1.2 Syfte 

Syftet var att undersöka vilka test av nedanstående som bäst korrelerar med sprintförmåga 

över 10 meter, för fotbollsspelare: 

• 1 RM knäböj? 

• Vertikalhopp på två ben respektive på sparkben? 

• Stående längdhopp på två ben respektive på sparkben? 

 

2 Metod 

Alla tester genomfördes vid seriespelets vinteruppehåll, av praktiska skäl. Dessa explosiva, 

högintensiva aktiviteter kan leda till kortare tids träningsvärk och därmed sänka 

prestationsfömågan, vilket inte är önskvärt under seriespelsdelen av fotbollssäsongen. 

Spelarna och deras tränare informerades om att de inte skulle bedriva tyngre styrketräning tre 

dagar före respektive testtillfälle. 

 

Testerna genomfördes vid två tillfällen, med minst 48 timmars vila mellan tillfällena för varje 

enskild spelare. Att enbenshoppen valdes att utföras med sparkbenet var på grund av att detta 

ben oftare generar muskulär power i samband med att man sparkar till fotbollen (Rubley et 

al., 2011). 

2.1 Försökspersoner 

24 försökspersoner (12 män och 12 kvinnor) rekryterades från en fotbollsförening i 
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Stockholmsregionen spelandes på division 2-, samt division 1-nivå. Samtliga med vana av de 

olika testmomenten, då dessa är en del av normalt träningsinnehåll. 

 

Målvakter exkluderades ur studien med tanke på deras fysiska kravbild, som inte i samma 

utsträckning involverar höghastighetslöpningar. Vidare exkluderades spelare med skada i 

nedre extremitet och/eller bål. Alla försökspersoner informerades på förhand om att de när 

som helst under studiens gång kunde avbryta sitt deltagande utan att ange skäl, och att deras 

resultat då inte skulle tas med. 

 

2.2 Testförfarande 

Testföljden var: 

• Dag 1: Sprinttest. 

• Dag 2: Knäböj, stående längdhopp och vertikalhopp, i nämnd ordning. 

 

2.2.1 Sprinttest 

Sprinttestet valdes att vara 10 meter långt, då ett flertal studier visat att sprinter sällan 

är längre än så under fotbollsmatch (Vigne et al., 2010 och Valquer, Barros & Sant´anna, 

1998). Vidare har denna distans valts i andra studier (Cotte & Chatard, 2011 och Cronin & 

Hansen, 2005). Tiden mättes med motsvarande fotocellsutrustning som SOK använder vid 

fysprofilen (Ivar – double beam version, Tallin). Testet utfördes enligt Fysprofilens 

rekommendationer (SOK, 2014); Deltagarna startade 0,5 meter bakom den första fotocellen 

(placerad i knähöjd), från en upprät redo-position. Start skedde på eget initiativ. Deltagarna 

instruerades vidare att ej fälla sig över den sista fotocellen (placerad i brösthöjd) vid målgång, 

utan springa igenom hela sträckan. 

 

Deltagarna fick själva värma upp med 10 minuters löpning avslutat av två stegrande 30 

meters sprinter. Deltagarna sprang sedan tre försök av 10 meters sprint till maximalt snabbt 

resultat, med två minuters vila mellan försöken och det bästa resultatet inkluderades. 

 

Testet genomfördes på konstgräs och deltagarna hade fotbollsskor, samt shorts och t-shirt på 

sig. All form av verbalt stimuli till deltagare godkändes på förhand, vilket i praktiken innebar 

påhejning till samtliga deltagare, som inte önskade annat, under försöken. 
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2.2.2 Knäböj 

Knäböjen genomfördes i löparskor, shorts och t-shirt, på plattform för olympiska lyft samt 

med vikter och olympisk skivstång från Eleiko Sport, Halmstad. De standardiserades enligt 

hur fotbollsspelare gör knäböj som en del av Fysprofilen (SOK, 2014). Det vill säga att 

stången vilade på baksidan av axlar/nacke och att djupet var så att höftled var parallell med, 

eller under, knäled. Vidare var det inte tillåtet att flektera bålen för kraftigt. Hade deltagaren 

svårt att komma ner i godkänt djup med bibehållen upprät bål, användes 1 cm upphöjning 

under skornas hälar för att underlätta lyfttekniken (SOK, 2014). Deltagare gjorde först 2*6-8 

knäböj på en, för denne, lätt vikt för att vänja sig vid rörelsen/värma upp, samt för att 

testledare skulle bedöma rörelsekvalitet, utifrån ovan nämnda kriterier.  

 

Maximala knäböjsförsök på 90% av egenrapporterat 1RMmax började efter avslutad 

uppvärmning. Efter avslutat (godkänt) lyft, gavs deltagare tillåtelse att vila 3-5 minuter för att 

därefter försöka lyfta en tyngre vikt, enligt höjningsschemat 95% - 100% - 105% och så 

vidare. Detta upprepades tills dess att deltagare inte klarade att lyfta aktuell vikt. All form av 

verbalt stimuli till deltagare godkändes på förhand, vilket i praktiken innebar påhejning till 

samtliga deltagare, som inte önskade annat, under försöken. 

 

2.2.3 Vertikalhopp 

Vertikalhopp har tidigare visat sig korrelera väl med power (Davis et al., 2003., Swarup, 

Irrgang & Lephart, 1992) samt ha en god reliabilitet, 0.93-0.99 (Considine & Sullivan, 1973., 

Gioftsidou et al., 2008., Markovic et al., 2004). Baserat på den goda reliabiliteten användes 

detta test i studien framför det vanligare forskningsförekommande CMJ, som kräver en 

utrustning som är mindre lättillgänglig. 

 

Hoppen utfördes i löparskor, shorts och t-shirt. Uppvärmning inför hopptesten, och efter 

knäböjen, skedde genom 10 minuters löpning, samt tre submaximala jämfota längdhopp. 

Utförande av testet följde tidigare studier; Deltagare stod med sida mot vägg och sträckte upp 

den arm som var närmast väggen, varpå denna längd mättes. Därefter hoppade deltagare med 

krita i samma hand, och gjorde en markering på vägg vid högsta flygpunkt. Avståndet mellan 

hand vid stillastående samt markering på vägg noterades som deltagarresultat (Manske & 

Reiman, 2013).  
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Deltagare hade tre hoppförsök, med två minuters vila mellan hoppen och det bästa resultatet 

noterades. Vid enbenstestning var proceduren densamma, förutom att deltagaren hoppade 

endast med det ben som man normalt sparkar en fotboll med, för att sedan försöka landa 

jämfota. All form av verbalt stimuli till deltagare godkändes på förhand, vilket i praktiken 

innebar påhejning till samtliga deltagare, som inte önskade annat, under försöken. 

 

2.2.4 Stående längdhopp 

Stående längdhopp har tidigare visat sig ha en god test-retest reliabilitet mellan 0.95-0.96 

(DeCarlo & Sell, 1997., Manske, Smith & Wyatt, 2003). Längdhoppen utfördes i löparskor, 

shorts samt t-shirt. Testdeltagarna startade med tårna bakom en markerad startlinje. Dessa 

utförde sedan ett maximalt hopp framåt genom att gunga med både armar och ben. Mätning 

skedde från den del av den testades kropp som slog i marken längst bak, vanligen den ena 

hälen.  

 

Deltagarna hade tre hoppförsök, med två minuters vila mellan hoppen och det bästa resultatet 

inkluderades. Vid enbenstestning var proceduren densamma, förutom att deltagaren hoppade 

endast med det ben som man normalt sparkar en fotboll med, för att sedan försöka landa 

jämfota. All form av verbalt stimuli till deltagare godkändes på förhand, vilket i praktiken 

innebar påhejning till samtliga deltagare, som inte önskade annat, under försöken.  

 

2.3 Dataanalys 

Knäböj, vertikalhopp och stående längdhopp ställdes till oberoende variabler 

och sprinttestet till beroende. För att utvärdera förhållande mellan tester och snabbhet 

över 10 meter och för att se om korrelation fanns, så valdes Spearmans korrelation och linjär 

modell som dataanalysmetod. Signifikansnivån sattes till p<0.05. Se vidare bilaga B för 

korrelationsnivåer. 

 

De statistiska beräkningarna gjordes med statistikprogrammet SPSS version 22 (SPSS Inc. 

Chicago, Il, USA). 

 



  
 

7 

3 Etiska överväganden 

Alla försökspersoner informerades på förhand om att de när som helst under studiens gång 

kunde avbryta sitt deltagande utan att ange skäl, och att deras resultat då inte skulle tas med. 

Detta följer den etiska egengranskningen som gjordes inför studiens start, enligt 

Etikkommittén Sydost. Vidare upplystes försökspersonerna om de fyra allmänna 

huvudkraven på forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011).   

 

Deltagarnas frivillighet i denna studie kan potentiellt ifrågasättas, då författare är 

behandlande sjukgymnast för en del av dessa. Personuppgifter har behandlats konfidentiellt. 

Forskningen i övrigt, var inte invasiv, innebar ingen risk för deltagarna, annat än möjlig 

träningsvärk i samband med tester. 

 

4 Resultat 

Totalt genomfördes 24 kompletta testserier, varav 12 av de testade var kvinnor (längd 166.3 

cm ±2.7, vikt 62.5 kilogram ±8.25, ålder 19.3 år ±2.3) och 12 män (178.4 cm ±4.2, vikt 76.8 

kilogram, ±7.7, ålder 24.5 år ±3). Studien hade inga bortfall. 

 

4.1 Samtliga deltagare 

Genomsnittstiden för 10 meters sprint var 1.888 sekunder (±0.162). Medelresultatet vid 1RM 

knäböj var 94.79 kilogram (±26.39). Den genomsnittliga hopplängden var 214.42 cm 

(±29.49) vid jämfota längdhopp, samt 195.63 cm (±21.79) vid enbensdito. Den 

genomsnittliga hopphöjden var 43.23 cm (±10.10) vid jämfota vertikalhopp, samt 30.52 cm 

(±7.99) vid enbensdito.  

 

Det test som hade högst korrelation med sprint, för alla testade, var jämfota längdhopp (figur 

1 och 2), (r = -.870, p = .000). Testet med sämst statistiskt signifikant korrelation var knäböj 

(r = .625, p = .001). Alla test uppvisar statistiskt signifikant korrelation gentemot 10 meters 

sprint. Se tabell 1 för detaljerade resultat.  
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4.2 Kvinnornas resultat 

Genomsnittstiden för 10 meters sprint var 2.034 sekunder (±0.075). Medelresultatet vid 1RM 

knäböj var 72.08 kilogram (±11.37). Den genomsnittliga hopplängden var 191.42 cm 

(±13.58) vid jämfota längdhopp, samt 178.92 cm (11.04) vid enbensdito. Den genomsnittliga 

hopphöjden var 34.63 cm (±5.02) vid jämfota vertikalhopp, samt 24.42 cm (±3.81) vid 

enbensdito. 

 

Knäböj och båda varianterna av längdhopp uppvsisar en statistiskt säkerställd stark-mycket 

stark korrelation gentemot 10 meters sprintförmåga (figur 1-3). Se vidare tabell 1 för 

detaljerade resultat.  

 

4.3 Männens resultat 

Genomsnittstiden för 10 meters sprint var 1.743 sekunder (±0.057). Medelresultatet vid 1 RM 

knäböj var 117.50 kilogram (±14.22). Den genomsnittliga hopplängden var 237.42 cm 

(±21.89) vid jämfota längdhopp, samt 212.33 cm (±16.18) vid enbensdito. Den 

genomsnittliga hopphöjden var 51.83 (±5.18) vid jämfota vertikalhopp, samt 36.63 cm 

(±6.14) vid enbensdito. 

 

Inget av testerna, för männen, uppvisar en statistiskt säkerställd korrelation gentemot 10 

meters sprintförmåga. 

 

 

Tabell 1. Sammanställda resultat för män (N=12) och kvinnor (N=12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Testtyp Samtliga 
deltagare 

Män Kvinnor 

Knäböj -.625 (p=.001) .220 (p=.516) .827 (p=.001) 
Längdhopp -.870 (p=.000) -.400 (p=.198) -.830 (p=.001) 
Längdhopp 1 ben -.845 (p=.000) -.434 (p=.158) -.642 (p=.024) 
Vertikalhopp -.837 (p=.000) -.548 (p=.068) -.284 (p=.371) 
Vertikalhopp 1 ben -.709 (p=.000) -.127 (p=.695) -.165 (p=.609) 
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Figur 1. Korrelation mellan jämfota längdhopp och sprinttid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Korrelation mellan knäböj och sprinttid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Korrelation mellan enbenslängdhopp och sprinttid. 
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5 Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka test som, för fotbollsspelare, bäst korrelerar 

med sprintförmåga över 10 meter av: 1RM knäböj, längdhopp samt vertikalhopp. Av denna 

studie att döma ter sig jämfota längdhopp, knäböj samt enbenslängdhopp väl predicera 

sprintförmåga över 10 meter, för de testade kvinnliga fotbollsspelarna. Dock är urvalet för 

litet (N=12) för att kunna dra några tillförlitliga slutsatser avseende alla kvinnliga 

fotbollsspelare. Att de två varianterna av längdhopp i denna studie korrelerar med den, för 

fotbollsspelare, mycket viktiga egenskapen snabbhet över 10 meter kan dock vara av vikt för 

lag som inte har möjlighet att nyttja den testutrustning som krävs för tillförlitliga 

snabbhetstester. Då kan jämfota längdhopp samt enbenslängdhopp eventuellt fungera som ett 

bra fälttest för kvinnliga fotbollsspelare för att indikera snabbhet. 

 

Vad gäller gruppen som helhet är denna mycket heterogen med stora standardavvikelser 

varför resultaten varierar kraftigt. Framför allt varierar de undersökta männens resultat där 

inget av testen uppvisar signifkant korrelation gentemot 10 meters sprintförmåga. Baserat på 

detta anses inte de sammanställda resultaten (män och kvinnor) som tillförlitliga. 

 

Vidare så kan dessa resultat möjligen, ställda i relation till studien från Wistløff et al. (2004), 

ytterligare stärka hypotesen att maximala knäböj korrelerar med sprintförmåga inom 

elitfotbollsspelare. Wistløffs studie granskade 17 manliga elitspelare från Rosenborgs FC, det 

mest framgångsrika norska laget de senaste decennierna och såg en korrelation mellan halva 

knäböj (90 graders knävinkel) och 10 meters sprintförmåga. Varför man inte ser denna 

korrelation bland männen i denna studie, är sannolikt på grund av gruppens heterogenitet, där 

den fysiska prestationsförmågan är kraftigt varierande. Därutöver utfördes djupare knäböj i 

denna studie, där lår var parallella till golv, varför metoden skiljer sig en aning. Anledningen 

till att damspelarnas resultat är mer samstämmiga med Wistløffs resultat kan vara på grund av 

att damspelarna i denna studie spelar en division högre upp än herrarna, varför detta möjligen 

kan bidra till en mer homogen grupp, mer likt Wistløffs material, och att de således därför 

uppvisar samma korrelation som Wistløff et al. (2004). Man kan även spekulera i om 

deltagarnas relativa ovana vid maximala lyft i knäböj gjort att resultatet påverkats negativt.  

 

Knäböj som test är en relativt tidskrävande procedur som även kräver en del rörelsevana av 

den enskilda individen för att kunna producera maximala resultat. Det är heller inte 
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rekommenderat att utföra för nära inpå maxprestation, som en fotbollsmatch kan hävdas att 

vara, då belastning på nervsystem, muskulatur och senvävnad är hög (Bompa & Buzzichelli, 

2015). Av denna anledning utförs vertikalhopp av en del styrke- och tyngdlyftare, i syfte att 

uppskatta kapacitet inför tävling utan att stressa ovan nämnda vävnadstyper (Carlock et al., 

2004) Maximala knäböj, med yttre vikt, är heller inte rekommenderat för barn (FoU, 2009) 

varför de två längdhoppsvarianterna, av ovan nämnda orsaker, kan vara att föredra för att 

indikera/predicera snabbhet över 10 meter. 

 

En annan studie, den av Cronin & Hansen (2005) visade på en statistiskt signifikant, stark 

korrelation mellan CMJ och 10 meters sprintförmåga (r = -.62 p < 0.05) hos 26 manliga 

rugbyspelare. Något som inte kunnat bekräftas av denna studie där jämfota vertikalhopp inte 

uppvisade statistisk signifikans för något av könen. Anledningen till detta kan vara 

metodologisk, då denna studie använt sig av vertikalhopp motsvarande Sargents Jump 

(Davis, 2003), som är något mer teknikberoende än Counter Movement Jump. Deltagarna i 

denna studie var generellt sett inte vana vid detta typ av maxtest, enbart vid rörelsen, att 

hoppa uppåt, som ingår i normal fotbollsträning. 

 

Vid all träning önskar man så god överföringseffekt som möjligt till sin aktuella idrott och 

dess fundamentala, viktiga egenskaper. Överföringseffekt kan förklaras som förbättring av 

tränad förmåga/förbättring av specfik förmåga (till exempel: förbättring i 1RM 

knäböj/förbättring i 10 meters sprint) (Young, 2006). Specificitetsprincipen säger att man blir 

bra på det man tränar (Young, 2006). Med detta resonemang borde förbättring av 10 meters 

sprintförmåga ske genom träning av 10 meters sprint. Riktigt så enkel är dock inte träning av 

snabbhet. Allt för ensidig träning ökar risk för kroppsliga obalanser och sedermera skador 

(Bompa & Buzzichelli, 1999, 25-26). Den vanligaste skadan inom fotboll är distension av 

hamstringsmuskulaturen och det vanligaste tillfället att skada denna är vid 

höghatighetslöpning (Ekstrand, Hägglund & Waldén, 2011). 

 

Denna studies nytta för idrotten torde vara störst för lag på lägre nivåer samt ungdomslag, där 

det ofta inte finns tillgång till fotocellsutrustning, för att predicera sprintförmåga över 10 

meter genom enkla fälttest som stående längdhopp på två- samt ett ben.  

Visionen är att andra forskare utvecklar dessa resultat genom att undersöka om det finns plats 

för snabbhetsträning genom olika hopp även för fotbollsspelare, då detta visat god 
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överföringseffekt i tidigare studier, som dock inte varit på fotbollsspelare (Delecluse et al., 

1995., Rimmer & Sleivert, 2000).  

 

6 Konklusion 
 
Resultaten i denna studie pekar mot att stående längdhopp på två respektive ett ben kan ha en 

plats vid snabbhets/sprintträning, åtminstone för kvinnor, med tanke på korrelationen mellan 

dessa rörelser och 10 meters sprintförmåga. Som tidigare har nämnts så behövs dock mer 

forskning inom området. 
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Bilagor 
Bilaga A Informationsbrev 
 

  
 

Datum:  

Information till forskningspersoner angående studie om prediktorer för 

sprintförmåga inom fotbollsspelare. 

Förfrågan om deltagande� 

Vi tillfrågar dig som spelar i Enskede IK om du vill delta i ett forskningsprojekt där vi 

skall undersöka om man kan predicera snabbhet över 10 meter, genom vanligt 

förekommande fysiska tester. Data kommer sedan sammanställas och redovisas i en 

magisteruppsats. Läs noggrant igenom nedanstående information innan du tar ställning 

till om du vill delta i studien. Om så är fallet fyll då i samtyckesformuläret i slutet av 

detta informationsblad.  

Bakgrund och syfte med studien  

Syftet med denna studie är att se vad som bäst predicerar 10 meters sprintförmåga av; 

Knäböj, stående längdhopp på två – respektive sparkben samt stående vertikalhopp på 

två – respektive sparkben. 

Hur går studien till  

Du kommer att behöva avsätta cirka 2 timmar av en dag, som vi kommer överrens om. 

Då genomförs de fysiska testerna, varför du ska komma väl förberedd, i form av att ha 

ätit och sovit på ett bra sätt samt vara mentalt förberedd på att genomföra 

maxprestationer. Vi kommer, efter att alla test genomförts, sammanställa resultatet och 

analysera helheten av alla resultat. 

Hantering av data och sekretess  

Resultat av data kommer att hållas inlåst. Du kommer vara helt anonym vid ifyllnad av 

dokument och det kommer inte finnas något som går att koppla till dig som individ vid 



  
 

II 

sammanställning. Vid publicering av data från enkäten kommer enskilda individer inte 

att kunna identifieras. Hanteringen av personuppgifter regleras av personuppgiftslagen 

(SFS 1998:204).  

Hur får jag information om studiens resultat  

Föreningen kommer att få ta del av uppsatsen när den är klar. 

Risker  

Då testerna innebär en fysisk ansträngning, så kan skador inträffa. Företrädelsevis borde 

det gälla muskelvävnad, vilket inte skulle innebära en fara för fotbollssäsongen. Med 

detta i åtanke är det viktigt att du värmer upp enligt instruktioner, som du får vid 

testtillfälle. 

Deltagande är frivilligt  

Deltagande i undersökningen är frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta ditt 

deltagande utan att ange något skäl för detta. Dina resultat kommer då att strykas. 

Hur får jag mer information  

Studien genomförs av Andreas Andersson, för Linnéuniversitet och genomförs i form 

av magisteruppsats. Du når honom på andreas.andersson@sats.se eller tel: 0707684530. 

 

 

 

 

 

 

  

 



  
 

III 

Informerat samtycke 

Jag samtycker till att delta i studien som beskrivs via informationsblad ovan.  

Jag intygar att jag har fått möjlighet att ställa frågor om studien samt att jag har fått 

dessa besvarade.  

Jag intygar att jag är informerad om att jag kan avsluta mitt deltagande när jag vill under 

studiens gång utan att ange någon anledning  

 

Namnteckning    Namnförtydligande  

   Datum  

 

 

  

 

Handledare till student: Anna Hafsteinsson Östenberg  

 

anna.hafsteinsson-ostenberg@lnu.se  
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Bilaga B Korrelationsnivåer 
 

 

• Statstutor [Internet]. Leicester. Statstutor.com, [citerad 2014 april 20]. 

Tillgänglig från: http://www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded/pearsons.pdf 

Sifferintervall Korrelationsnivå 

,00 - ,19 Mycket svag 

,20 - ,39 Svag 

,40 - ,59 Medel 

,60 - ,79 Stark 

,80 - 1,00 Mycket stark 


