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Sammanfattning 

Judo är en kampsort där snabba riktningsförändringar, explosiva tekniker och koordination är 

viktiga framgångsfaktorer. Traditionell judoträning syftar inte till att träna specifika förmågor, 

utan mer att skapa en helhet där kroppens muskler samarbetar optimalt för att genomföra 

komplexa tekniker. Explosivitet är en viktig fysiologisk egenskap för att lyckas inom judo, för 

att vinna över sin motståndare krävs snabba och starka tekniker. Plyometrisk och explosiv 

styrketräning är metoder som har vetenskapligt stöd och används för att förbättra explosivitet 

och vertikal hoppförmåga. Vilken av dessa två träningsmetoder som är effektivast för judokas 

är outforskat. Syftet med denna interventionsstudie var att under en fem veckors 

interventionsperiod undersöka dessa två träningsmetoder och dess effekter för judokas. 

Deltagarna delades in i två grupper, en grupp utförde tre plyometriska övningar två gånger i 

veckan och den andra gruppen utförde tre styrketräningsövningar med explosivt utförande vid 

två tillfällen i veckan. Studien visade på en ökning i vertikal hoppförmåga för båda grupperna 

där plyometrigruppen ökade 6,5cm sammanlagt och gruppen som tränade explosiv 

styrketräning ökade 13cm. Den grupp som tränade explosivt visade på en större förbättring i 

den vertikala hoppförmågan men förändringen var inte signifikant (p=0,058), skiljt från 

plyometrigruppen som fick ett signifikant resultat (p= 0,041). Spänst och vertikal 

hoppförmåga baseras på kombinationen av maximal styrka och snabbhet, explosiv 

styrketräning är på grund av det effektiv för båda dessa. Även om p-värdet för den explosiva 

gruppen inte var signifikant var det så pass nära att jag vågar utgå ifrån att den träningen 

skulle kunna ha en god effekt. Att båda metoderna är effektiva är det ingen tvekan om, dock 

var differensen mellan grupperna inte signifikant (p=0,19) så inga slutsatser kan dras kring 

om den ena metoden är mer effektiv än den andra. Resultatet är inte enbart intressant för 

judokas utan även andra sporter där spänst är viktigt, framförallt för individer som tävlar, det 

kan bidra till ett bra träningsupplägg under försäsong eller inför tävling. Intressanta studier för 

framtiden skulle vara att ha fler deltagare, använda fler variabler så som längd, ålder och 

istället för ett Sargeant Jump Test, utnyttja datateknik för att få mer exakta testvärden. 

 

Nyckelord: Plyometri, Explosivitet, Judo, Spänst, Styrketräning 

 

Förord: 

Ett stort tack tilldelas Lasse Ten Siethoff för sin roll som handledare under arbetets gång, 

samt ett stort tack till de två Judoklubbar och deras medlemmar som valt att delta i studien! 
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1. Bakgrund 

Judon skapades i japan år 1882 av Jigoro Kano, en lärd man med bakgrund i kampsporten 

jujutsu. Han var under många år rektor på en av Japans finaste privatskolor och anses som en 

av grundfäderna till hur det moderna japanska skolsystemet fungerar, dock var kampsporten 

det han brann för och valde att viga sitt liv åt. Startskottet för Kano var när han förlorade mot 

en man dubbelt så stor som honom i en jujutsumatch, då insåg han att det krävs speciella 

tekniker för att kunna besegra även större motståndare. Han började arbeta fram nya tekniker 

och vid nästa möte mot samma store motståndare, slängde Kano ner honom med en helt ny 

och egenskapad teknik. Därifrån har judon utvecklats. Några år efter detta startade Kano 

världens första judoskola, Kodokan i Tokyo. Under 1900-talet spred sig judo världen över, 

Europas första judoklubb startades i London år 1918. Dock tog det ända fram till 1956 tills 

den först klubben i Sverige startade, detta var i Göteborg. Jigoro Kano närvarade under de 

olympiska spelen i Stockholm 1912 men enbart som ledamot i olympiska kommittén. Sedan 

OS i Tokyo år 1964 är judo en olympisk idrott (Stener 2004). 

Judo är en högintensiv sport som präglas av explosiva kasttekniker och snabba 

riktningsförändringar. Personer som utövar judo kallas för judokas. Många rörelser som sker i 

judo är explosiva, att överrumpla sin motståndare är nyckeln för att ta poäng. Alla kamper i 

judo påbörjas stående, detta moment går ut på att genom kast, lyft och fällningar få sin 

motståndare att falla så att denne landar på rygg (Stener 2004). Det finns även många regler, 

och dessa påverkar vilka fysiologiska egenskaper som får större betydelse än andra 

(Franchini, Del Vecchio, Matsushigue & Artioli 2011). Judon i sig innehåller flera hundra 

olika tekniker och kombinationer, dock har judo som tävlingssport begränsat mängden tillåtna 

tekniker. Detta för att ha ett fungerande poängsystem, säkerhet för utövarna och för att det ska 

bli en mer publikvänlig sport. Väldigt många, om inte större delen av stående kasttekniker, 

har sin grund i explosiva och snabba lyft och riktningsförändringar, och dessa måste gå fort. I 

detta har explosivitet blivit allt viktigare och framförallt i benen då det är där den största 

kraftutvecklingen sker i lyftmomenten och de snabba riktningsförändringarna. 

Viktiga fysiologiska krav för sporten är hög anaerob kapacitet då det är korta intensiva 

kamper, explosivitet (framförallt i de nedre extremiteterna), en god balans, maximal styrka 

samt god kondition (Callister, Callister, Staron, Fleck, Tesch & Dudley 1991). De olika 

fysiologiska egenskaper en judoka behöver skiljer sig lite beroende på viktklass han eller hon 

tävlar. I de högre viktklasserna är maximal styrka och balans viktiga komponenter medan det i 

mellan och lägre viktklass är viktigare med explosivitet, kondition och anaerob kapacitet. 
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Explosivitet är en egenskap som är viktig i alla viktklasser, om än mest i mellan och lägre 

viktklass, därför är det viktigt att träna upp denna förmåga så att man kan utföra de snabba 

explosiva kasttekniker och riktningsförändringar som ingår i sporten på bästa sätt (Callister et 

al. 1991). Det saknas forskning inom judon på just de effektivaste träningsmetoderna för 

sporten, därför är det intressant att undersöka en av de viktigaste komponenterna, nämligen 

explosivitet och spänst i de nedre extremiteterna. En studie gjord av Monteiro, Massuca, 

García, Carratala, & Proenca (2011) undersökte via plyometriska test spänst hos elitjudokas 

och individer som inte utför regelbunden träning för att se ifall det fanns skillnader. Deras 

tester visade att samtliga elitjudokas hade högre hopphöjd, hopphastighet, maximal kraft och 

excentrisk & koncentrisk peak power. Deras slutsats var att optimering av samordning mellan 

de excentriska och koncentriska faserna av muskelaktivitet inte är den primära faktorn för bra 

prestation hos judoidrottare. Den viktigaste förutsättningen för framgång hos elitjudoidrottare 

är hög excentrisk effekt, d.v.s. en hög explosivitet när man sträcker ut ankeln, knäleden och 

höften, exempelvis vägen upp ur en benböj eller ett jämfotahopp. På muskulär nivå innebär 

detta att de viktigaste faktorerna är koncentrisk kontraktion i vad- och lårmuskaulatur 

(Monteiro et al. 2011).  

Ett träningsprogram bör anpassas efter de rörelsekrav sporten ställer på utövaren, därför är det 

viktigt att de övningar som ingår i judodeltagarnas program är utformade för judospecifika 

rörelser. Några exempel på de vanligaste judoteknikerna kan ses i bilaga 1 och de övningar 

som deltagarna utfört kan ses i bilaga 2. 

 

1.1 Explosivitet & Spänst 

Förmågan att utföra snabba och explosiva rörelser är ofta avgörande i de flesta idrotter 

(Brown, Ferrigno & Santana 2000). Snabba muskelrörelser är av särskild vikt i judo, både i de 

övre och nedre extremiteterna, framförallt de nedre då en stor del av poänggivande tekniker 

grundar sig i snabba lyft och riktningsförändringar ur stående position. 

Ett begrepp som är högst relevant för ämnet är Stretch-shortening Cycle. SSC är ett muskulärt 

fenomen som beskriver kombinationen och den kraftutveckling som sker mellan en excentrisk 

och koncentrisk muskelkontraktion. Koncentrisk kontraktion innebär att en muskels fästen 

dras mot varandra vilket genererar kraft i muskeln. Excentrisk kontraktion är motsatsen till 

ovanstående, när avståndet mellan muskelns fästen ökar. SSC är när en excentrisk rörelse sker 

och direkt följs av en koncentrisk kontraktion vilket skapar en ”gummibands-effekt” i 

muskeln. Att föreställa sig ett gummiband som blir utdraget och sedan snabbt släpps är en bra 
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liknelse, kraftutvecklingen blir högre ju snabbare du drar ut gummibandet. På samma sätt 

fungerar kroppens skelettmuskler (Plisk 2000). 

Vid en vertikal hopprörelse är denna funktion högst relevant, när en person förbereder sig för 

att göra själva hoppet böjer den sig ned så det skapas en flexion i knä, ankel och höftled. Detta 

resulterar i en excentrisk rörelse i vadmuskulatur och lårens framsida, när du sedan startar den 

koncentriska fasen i vaderna och låren kommer energin som lagrats genom SSC frigöras och 

hoppet blir markant högre än om du endast genomfört den koncentriska fasen utan den 

excentriska uppladdningen. Vid excentrisk fas i vader och lår blir rörelsen koncentrisk för 

baksida lår och höft, så höft och baksida arbetar åt motsatt håll. Detta är grunden i plyometri 

och explosiv/spänstträning (Svantesson, Thomeé & Karlsson 2001). 

 

1.2 Explosiv styrketräning 

Explosiv styrketräning är en träningsform där du vill utveckla muskler till att generera högsta 

möjliga kraftutveckling på så kort tid som möjligt. Att relatera explosiv styrka till spänst är 

vanligt. Spänst handlar om muskelns elasticitet och förmåga att utveckla hög kraft på kort tid, 

ofta direkt kopplat till vertikala och horisontella hopp. Spänst är en kroppsviktsberoende 

styrka, som grundas i explosiv styrka i höft- och benmuskulatur (Carlstedt 1997).  

Högre muskelstyrka och en förmåga att genom muskelns elasticitet generera hög kraft på kort 

tid ger förbättrad spänst. En annan fördel med styrketräning som gynnar explosiv styrka, 

framförallt spänst, är att muskler och senors elasticitet blir starkare, detta gör att de kan stå 

emot höga belastningar bättre och minskar skaderisken, en viktig förutsättning för både 

explosiv styrketräning och plyometrisk träning (Svantesson 2001). 

Explosiv styrka är beroende av maximalstyrkan och hastigheten i de snabba muskelfibrerna, 

typ II x. Explosivitet kan förklaras med hastigheten muskeln kan förflytta en massa och 

summeras med följande formel: 

 

𝑃 = 𝐹 ×
𝑠

𝑡
 

Där P= Power eller effekt som mäts i Watt (Nm/s), F = kraften som i sin tur är massa x 

acceleration (Newton). Då accelerationen (gravitationen) antas vara konstant så kan F ersättas 

av massan d.v.s. den vikt som används.  S = sträcka (meter) och t = tiden (sekunder). Kvoten 

mellan sträcka och tid (s/t) = hastighet (m/s) (Kenney, Wilmore & Costill 2012).  

 



8 
 

 
Figur 1: Schematisk kurva av relationen mellan kraft, hastighet och maximal effekt (explosivitet). Eftersom 

effekten är produkten av kraft och hastighet nås högst effekt (explosivitet) där både kraften och hastigheten är 

hög (illustrerat i figuren). 

  

Styrkelyft är ett exempel där maximal kraft utnyttjas till fullo, så mycket vikt som möjligt ska 

förflyttas en bestämd sträcka. Vid maximala lyft är dock hastigheten i rörelsen begränsad. Ett 

exempel där hastigheten på arbetet är väldigt hög är sprintlöpning men kraften är relativt låg 

då individen enbart skall förflytta sin kroppsmassa så snabbt som möjligt framåt. Beroende på 

vilken viktklass man befinner sig i och vilken judoteknik som används så är man troligtvis på 

olika delar av kurvan. En hög hastighet krävs för att utföra teknikerna snabbt och överrumpla 

sin motståndare, och styrka krävs för att kasta omkull eller hålla fast motståndaren, detta 

samband belyser vikten av att träna den explosiva styrkan för judoutövare.  

Eftersom explosiv styrka och spänst är beroende av maximal styrka och muskulär snabbhet är 

det viktigt träna på ett sätt som gynnar båda dessa faktorer. Tyngdlyftning är en sport där 

kraftutveckling är absolut högst, i övningar som stöt och ryck uppnår dessa idrottare en 

kraftutveckling som ingen annan idrottare kan matcha (Storey & Smith 2012). Tyngdlyftare 

producerar också likvärdigt hög kraft i vertikala hopp som under specifika delar av vissa 

övningar i sporten (Garhammer 1993). En frivändning är en stöt där skivstången stannar i 

brösthöjd istället för att stötas ovanför huvudet. Illustration i bilaga 2. Detta gör frivändning 

till en viktig övning vid styrketräning för att utveckla spänst, då övningen går relativt snabbt 

och fokus ligger på ben och höft. Illustration i bilaga 2.  
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Val av intensitet, volym och frekvens är av yttersta vikt. En rekommenderad träningsmetod 

för att utveckla explosiv styrka är:  

 Set: 3-6 

 Repetitioner: 4-6 

 Belastning: 70-85% av 1RM. 

Även en bra beskrivning av utförandet är viktigt. Utförandet bör vara snabbt men kontrollerat, 

det ska inte gå så snabbt att balansen blir ett problem, vid ett sådant scenario minskas vikten 

(Carlstedt 1997). Vilken typ av styrka och kraft som krävs skiljer sig beroende på vilken 

aktivitet man utför, den avgörande faktorn i hur stor kraftutveckling en muskel kan generera 

avgörs av hur snabbt en muskel kan förlängas och förkortas. Hur snabbt muskeln förlängs 

eller förkortas beror på hur hög belastning du utsätter den för, med hjälp av en träningsmetod 

där musklerna ska utföra en rörelse snabbt och med hög belastning kan den explosiva styrkan 

tränas upp (Baechle & Earle 2008). 

 

En väldigt viktig aspekt vid explosiv styrketräning är skadeprevention. En god uppvärmning 

som ökar blodflöde och förbereder kroppen inför kommande påfrestning är av stor vikt, 

speciellt vid denna typ av träning där muskler och leder utsätts för hög och snabb belastning. 

Att värma upp med exempelvis några minuters jogging, cykling eller liknande och även 

genomföra träningspassets kommande övningar på en låg intensitet är en bra förberedelse 

inför träningen (Abad, Prado, Ugrinowitsch, Tricoli & Barroso 2011). 

 

1.3 Plyometrisk träning 

Plyometrisk träning är en träningsform där syftet är att muskeln ska utveckla högsta möjliga 

kraft på kortaste möjliga tid. Stretch-shortening cycle (SSC) ligger som fysiologisk grund för 

alla former av plyometriska övningar. Att utöva plyometrisk träning grundas i att man 

utnyttjar muskelns elasticitet och utför en stretchrörelse där muskeln sträcks ut för att sedan 

snabbt följa upp det med en koncentrisk kontraktion och utnyttja energin som lagrats under 

den första delen av rörelsen, extensionen av muskeln/senan (Baechle & Earle 2008). 

Plyometrisk träning under längre tid ger en ökad muskelstyrka och förbättrad explosivitet 

(Baechle & Earle 2008). Det finns två olika modeller som förklarar varför plyometrisk träning 

ökar musklernas maxkraft och explosivitet. 
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Mekanisk modell. 

Denna modell har sin grund i SSC, när energi har lagrats i muskeln via en excentrisk rörelse 

och sedan direkt följs av en koncentrisk aktion i muskeln, leder detta till att den lagrade 

energin frigörs och detta skapar en större kraftutveckling i muskeln. En grundläggande 

funktion i den mekaniska modellen är Series Elastic Component (SEC). Begreppet SEC 

förklarar hur energin lagras i muskeln under den excentriska fasen. Kroppens senor är i 

grunden elastiska och när muskelsenan sträcks ut (som vid en excentrisk muskelaktion), 

agerar SEC som en fjäder vilket skapar gummibandseffekten när energin frigörs i den 

koncentriska fasen. SEC skapar förutsättning för SSC via denna fjädereffekt i muskelsenorna. 

Om den excentriska muskelaktionen inte följs upp direkt av en koncentrisk aktion omvandlas 

den lagrade energin till värme (Baechle & Earle 2008).  

 

Neurofysiologisk modell. 

Modellen förklarar hur kroppens reflexer arbetar vid en stretchrörelse i våra muskler. När en 

muskel utsätts för en snabb stretch aktiveras muskelspolarna och golgisenan. Golgisenan är en 

receptor som är placerad i övergången mellan muskel och sena, när belastningen blir för hög 

registreras detta av golgisenan och muskeln slappnar av. Muskelspolar är proprioceptiva 

organ som är reagerar på och uppfattar snabba och kraftfulla längdförändringar i 

skelettmusklerna. Proprioceptiva organ är receptorer som registrerar leders lägen genom att 

registrera spänningen i muskler och senor. Denna reflexiva respons som sker via 

muskelspolarna ökar den agonistiska muskelns aktivitet, vilket leder till att muskelns rörelse 

vänder, detta resulterar i en förhöjd kraft i muskelaktionen (Baechle & Earle 2008). Viktigt att 

minnas är att detta är en undermedveten funktion i kroppen som vi inte kan påverka, dock kan 

vi fortfarande med kunskap om den, utnyttja den. Detta sker vid plyometrisk träning. 

Att båda modellerna är inblandade vid utvecklingen av spänst och explosiv styrka vid 

plyometrisk träning är högst troligt, dock vilken av dessa funktioner som bidrar mest är 

fortfarande oklart (Baechle & Earle 2008).  

 

Plyometrisk träning kan man enkelt uttrycka som hoppträning. De olika hopptekniker man 

använder sig av är vertikala hopp, horisontella hopp, dynamiska hopp, statiska hopp och 

nedhopp.  

Vertikala hopp är det bästa sättet att mäta spänst och explosiv styrka i benen (Svantesson, 

Thomeé & Karlsson 2001). Vertikala hopp inkluderar statiska/stillastående-, dynamiska- och 
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nedhopp. Horisontella hopp är hopp där riktningen är framåt istället för uppåt, exempelvis 

längdhopp. Dynamiska hopp utnyttjar SSC optimalt, kallas även counter movement jump. En 

snabb excentrisk rörelse i benen följs direkt upp av en koncentrisk rörelse (upphopp), 

dynamiska hopp är en väldigt bra metod för att öka spänst och explosiv styrka i benen. 

Statiska hopp innebär att man utgår ifrån en stillastående (statisk) position med böjda ben och 

därifrån utför ett vertikalt hopp. Nedhopp utgår ifrån en högre position där du gör ett hopp till 

en lägre nivå för att direkt studsa upp i ett upphopp (Svantesson et al. 2001). 

För att genomföra effektiv plyometrisk träning bör man genomföra en pulshöjande 

uppvärmning med fokus på kommande rörelser, att varje deltagare har fått en tydlig 

genomgång och har fått testa hoppövningarna, att hoppen täcker de rörelsemoment som 

träning ämnar användas till att förbättra, i detta fall judospecifika rörelser (Svantesson et al. 

2001).  

En väldigt viktig variabel att ta i beräkning när man utför plyometrisk träning är viloperiod, 

träningsformen ämnar öka kraftutveckling i muskler, det ska inte pågå såpass länge att det 

övergår till aerob träning. Utförandet av träningen ska vara snabbt, tekniskt korrekt och 

högintensivt, alltså bör ett set avslutas när neuromuskulär trötthet uppstår i de tränade 

muskelgrupperna. När en muskel blir utmattad påverkas explosiviteten och tekniken negativt, 

detta ökar skaderisken, därför är viloperioder viktigt för att undvika förhöjd skaderisk och 

försämrad träning (Svantesson et al. 2001). 

Tekniken och kvalitén på utförandet är de viktigaste komponenterna för att förbättra 

kraftutveckling i hopp, det är samarbetet mellan nervsystemet, hjärnan och musklerna som 

skapar en snabbare muskelaktivering (Svantesson et al. 2001).  

 

En studie gjord av Fatouros, Jamurtas, Leontsini, Taxildaris, Aggelousis, Kostopoulos & 

Buckenmeyer (2000) undersökte tre olika träningsmetoder för att förbättra vertikal 

hoppförmåga och benstyrka. I studien deltog 41 män som delades upp i fyra grupper: 

Plyometrisk träning, styrketräning, plyometrisk+styrketräning kombinerat och en 

kontrollgrupp som inte tränade. De undersökta variablerna var vertikal hopphöjd, mekanisk 

kraftutveckling, flygtid och maximal benstyrka. Undersökningen pågick under tolv veckor 

och de tre träningsgrupperna utförde tre träningspass per vecka, kontrollgruppen tränade inte 

alls. Deras resultat påvisade att samtliga träningsmetoder gav signifikanta förbättringar på 

samtliga variabler, dock kunde de urskilja en större förbättring i vertikal hopphöjd och 

maximal benstyrka hos den träningsgrupp som kombinerade plyometrisk träning och 
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styrketräning. Detta visar att båda träningsmetoderna förbättrar den explosiva styrkan och 

spänst i benen men belyser att kombinationen av de båda kan resultera i en högre förbättring.  

En meta-analys gjord av Markovic (2007) påvisar att plyometrisk träning förbättrar vertikal 

hoppförmåga, vilket är ett resultat av förbättrad explosiv styrka i benmuskulaturen. I studien 

undersöktes 26 vetenskapligt granskade undersökningar där de fysiologiska effekterna av 

plyometrisk träning undersöktes, vertikal hoppförmåga var en av variablerna som alla 

studierna hade undersökt. Totalt var det fyra olika tester som de 26 studierna använt sig av, 

Countermovement jump, Squat jump, Countermovement jump med armsving och Drop jump. 

Samtliga tester visade på förbättrade resultat via plyometrisk träning.  

 

Forskning på dessa två träningsmetoder och dess effekter för judoutövare är outforskat, dock 

påvisar andra studier i ämnet förbättrade resultat i explosiv styrka och vertikal hopphöjd via 

båda träningsformerna vilket gör det intressant att undersöka vilken effekt detta har på 

judokas under en kortare träningsperiod. Det är två skilda träningsmetoder men de har 

traditionellt använts i samma syfte. Intensitet, påfrestning och utrustningskrav skiljer sig för 

dessa två träningsmetoder därför upplever jag det intressant att jämföra hur resultatet av de 

båda träningsformerna skiljer sig åt. Efter egen erfarenhet och samtal med judotränare och 

utövare kan traditionell judoträning beskrivas innehålla många explosiva moment men också 

plyometriska inslag. Generellt är explosiv träning integrerat i traditionell judoträning genom 

kampmomenten och teknikträning i högre hastighet. Det förekommer även en del 

kroppsviktsbaserad styrketräning i form av armhävningar, sit ups och så vidare, generellt 

utförs dessa i högt tempo mellan teknikpass. Styrketräning under judoträningar är till största 

delen kroppsviktsbaserad. Enda gången extern vikt är inblandad är vid användandet av 

varandra som yttre belastning, exempelvis i drag och lyftövningar. Att specifikt träna 

plyometri eller explosiv styrketräning är ovanligt, det är någonting som tillgodoses via judons 

olika moment. 

Då elitjudokas visade på hög hoppförmåga och explosivitet, (Monteiro et al. 2011), framgår 

det att spänst och explosiv styrka är av yttersta vikt för judoutövare, detta samt att det är 

relativt outforskat gör att jag finner det intressant att undersöka. Att både styrketräning och 

plyometrisk träning förbättrar spänst och explosiv styrka finns underlag för, men vilken som 

är mest effektiv för judokas är outforskat. Detta har skapat mitt intresse för ämnet och leder 

mig till min frågeställning.  
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2. Syfte & Frågeställning 

Frågeställning - Vilken träningsform är effektivast för att förbättra vertikal hoppförmåga 

under en fem veckor lång interventionsperiod för judokas, plyometrisk träning eller explosiv 

styrketräning? 

 

Syfte - Att undersöka två olika träningsmetoder, plyometrisk träning och explosiv 

styrketräning, för att se huruvida de skiljer åt i att utveckla spänst och explosivitet i de nedre 

extremiteterna hos judoutövare, mätt i vertikal hoppförmåga.  

 

2.1 Hypotes 

H0 = Det finns ingen skillnad mellan grupperna i hopphöjd efter interventionen. 

H1 = Det finns en skillnad mellan grupperna i hopphöjd efter interventionen. 
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3. Metod 

För att testa frågeställningen designades en interventionsstudie där 12 aktiva judokas 

rekryterades och delades in i två grupper. Den ena gruppen tränade explosiv styrketräning och 

den andra tränade plyometriskt. Interventionen pågick under fem veckor och deltagarna 

testades före och efter interventionen. Träningsprogrammen utformades efter de vanligaste 

rörelsemönstren för Judo. Intensitet, volym och frekvens utformades med utgångspunkt från 

Carlstedt (1997), Svantesson, Thomeé och Karlsson (2001) och Brown och Ferrigno (2015). 

För att analysera resultaten användes statistikprogrammet SPSS och Microsoft Excel. För att 

mäta signifikansen mellan test 1 och test 2 genomfördes två olika Wilcoxon signed-rank test, 

ett för varje grupp. Därefter genomfördes ett Mann-Whitney U test för att se ifall differansen 

mellan grupperna var statistiskt signifikant. P-värdet sattes till 0,05. Medelvärde och 

standardavvikelse räknades ut i SPSS. 

 

3.1 Undersökningsgrupp 

Jag kontaktade en judoklubb och förklarade min studie och dess syfte under en av deras 

träningar, klubben var relativt liten och hade inte många vuxna medlemmar, sju personer ur 

klubben valde att delta. Dock upplevde jag antalet deltagare för litet, därför kontaktades 

ytterligare en judoklubb där jag med hjälp av tränaren frågade medlemmar om de ville delta, 

fem svarade ja. Totalt har studien 12 deltagare. Deltagarna informerades om hur spänsttestet 

skulle gå till samt hur träningsperioden var upplagd. Både tävlande och icke tävlande 

individer deltog. Dock tränade alla medlemmarna tillsammans i de två judoklubbarna under 

de schemalagda träningarna så ingen skillnad fanns i själva judoträningen för någon individ i 

de undersökta klubbarna. Eventuella skillnader i träningsmönster låg i privat träning utanför 

judoarenan. Privat träning gjordes av de med egna gymkort, och flertalet deltagare var ute och 

sprang någon gång per vecka. Uppdelningen av grupperna blev problematisk då det var ett 

större antal som inte hade tillgång till gym och styrketräningsredskap än de som hade. En av 

klubbarna hade skivstänger och vikter tillgängliga i judolokalen medan den andra klubben 

inte hade det, efter lite arbete blev grupperna jämnt fördelade i slutändan. De som hade 

gymkort sedan tidigare hamnade i gruppen för explosiv styrketräning tillsammans med några 

utav de som hade tillgång till skivstänger i judohallen. Hur detta påverkar resultatet tas upp i 

diskussionen. Av deltagarna var det tio män och två kvinnor. Att könsfördelningen är ojämn 

beror på att det var få aktiva kvinnor i båda klubbarna. Inget kön uteslöts ur studien, detta för 

att få så många deltagare som möjligt. Någon specifik åldersgrupp valdes inte på grund av att 
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studien hade fått för få deltagare, därför är det stora åldersskillnader. Yngsta deltagaren är 21 

år gammal och äldsta 46. 

 

3.2 Sargeant Jump Test 

Ett hopptest genomfördes innan interventionen började och samma test genomfördes efter 

interventionen. Första testet genomfördes veckan innan träningsperioden påbörjades och 

andra testet en vecka efter träningsperioden slutat. Själva testet i sig var ett Sargeant Jump 

Test. Testet går till på följande sätt: Deltagaren ställer sig med sidan mot en vägg och med rak 

kropp och hälarna i marken gör en markering med en penna så högt upp på väggen som 

möjligt, därefter utför personen ett vertikalt hopp och gör en markering så högt upp som 

möjligt (Ehrman, Gordon, Visich & Keteyian 2009). Viktigt är att pennan alltid hålls på 

samma sätt vid varje test, detta kontrollerades noga. Skillnaden mellan markeringarna mäts i 

cm och därefter jämförs resultaten. 

Förutsättningarna för testet är satta för att efterlikna idrottarnas träningsmiljö. Alla deltagare 

utförde testen barfota då alla är barfota under judoträning och tävling, och även på 

träningsmattor motsvarande de som finns i alla judolokaler. Testet genomfördes efter lätt 

uppvärmning för att minska skaderisken, samtliga deltagare fick tre hopp på sig för att 

säkerställa resultatets giltighet, det bästa resultatet noterades (Svantesson, Thomeé & 

Karlsson 2001).  

 

3.3 Träningsperiod 

Träningsperioden var fem veckor lång och alla påbörjade sin träning samma vecka. Det var 

tre olika övningar per grupp de skulle utföra vid två tillfällen per vecka utöver sin vanliga 

judoträning. Övningarna fick genomföras under judoträning eller på annan tid. Då vissa hade 

egna gymkort valde de att göra övningarna i gymmet istället för judohallen. I utskicket alla 

deltagare fick med beskrivning både via text och bilder kunde alla se hur övningarna gick till 

samt intensitet, repetitioner och antal set. Övningarna förklarades och visades även på plats i 

judolokalen av testledaren, och för de som hade frågor fanns testledaren alltid tillgänglig via 

telefon, mail och vid vissa träningar på plats. Deltagarna råddes att göra minst 5-10 minuters 

uppvärmning innan övningarna påbörjades ifall de gjorde dem på egen tid utanför 

judolokalen. Uppvärmningen skulle bestå av lätt pulshöjande aktivitet 

(jogging/cykling/liknande) samt utförande av de upplagda övningarna på låg intensitet. 
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3.4 Explosiv styrketräningsgrupp 

Först på träningsschemat var uppvärmning, därefter följde de tre övningar som var uppställda 

för deltagarna. Övningarnas ordning var uppställda efter komplexitet. Detta för att individen 

har mest energi i början av träningspasset, för att tekniken och utförandet ska bli korrekt läggs 

de tyngsta övningarna i början av träningspasset (Brown et al. 2015). Första övningen var 

frivändning, startpositionen är som ett marklyft med pronerat grepp, belastningen var 75 % av 

1RM vid alla övningar. De deltagare som hade erfarenhet av styrketräning fastställde sitt 

1RM själva, de som utförde träningen med skivstänger i judohallen fick hjälp av testledaren. 

Första övningen för explosiva styrkegruppen är frivändning. Deltagaren utförde ett marklyft 

där individen fortsatte med stången upp till bröstet, roterade stången och placerade den på 

framsidan av axel, m.deltoideus anteriora, därefter utfördes en benböj, allt skedde i en rörelse. 

Övning två var explosiva knäböjningar. Skivstången placerades bakom nacken på m.trapezius 

med rak rygg, individen sjönk ner tills knäleden var i en 90gradig vinkel, därefter sträcktes 

knäleden och individen exploderade uppåt med full kraft utan att lätta från marken. Sista 

övningen är viktade utfallssteg med explosiv uppgång. Skivstången placeras på samma ställe 

som i en benböj, individen tog ett steg framåt med ett ben och sjönk ner så knäleden hade en 

90gradig vinkel. Knäleden sträcktes ut och individen exploderade tillbaka till 

utgångspositionen. 

Samtliga övningar genomfördes i 5 set med 4 repetitioner och cirka 2-3 minuters vila mellan 

varje set. Illustration för varje övning kan ses i bilaga 2 tillsammans med träningsprogrammet 

i sin helhet. 

 

3.5 Plyometrisk träningsgrupp 

Deltagarna instruerades att börja med en uppvärmning på ca 10 minuter. Denna skulle bestå 

av lätt pulshöjande aktivitet och lätta hoppövningar liknande de kommande övningarna. Att 

uppvärmningen måste prioriteras högt av deltagarna poängterades noggrant av testledaren. Att 

plyometrisk träning utan tillräcklig uppvärmning innebär en väldigt hög skaderisk förklarades 

för samtliga deltagare både vid test och vid utdelning av träningsschemat. Antal repetitioner 

och set är inspirerat av träningsupplägg ifrån Svantesson, Thomeé & Karlsson (2001) och 

Brown & Ferrigno (2015), där cirka 3-4 set med 5-12 repetitioner rekommenderas. 

Träningsupplägget bestod av tre plyometriska övingar varav den första var tuck jumps. 

Utövaren utgick ifrån stående position, en benböj genomfördes och individen hoppade upp så 

högt som möjligt och i luften dras knäna emot bröstkorgen för att maximera hopphöjd och 
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explosiv kraft i benmuskulaturen. Totalt utfördes 40 hopp uppdelat i fyra set per övning. 

Andra övningen var utfallssteg med explosivt upphopp, utövaren utgick, likt viktat utfallssteg, 

ifrån rakt stående position, utövaren tog ett steg framåt och sjönk ner så knäleden var placerad 

i 90 grader, därefter skjöt utövaren ifrån med det främre benet och gjorde ett så högt hopp 

som möjligt, och landade jämfota. Återigen genomfördes 40 hopp, 20 per ben, fördelat på 4 

set. Sista och avslutande övningen var depth jumps. Utövaren utgick ifrån en upphöjd yta, pall 

eller liknande, gjorde ett nedhopp framåt, vilket direkt följdes av ett upphopp till en annan pall 

framför. Viktigt för denna övning är att deltagaren inte stannade i nedhoppet för länge utan 

direkt efter landning studsade upp på nästa pall. Testledaren poängterade att tillräcklig vila 

mellan varje set var viktigt, att övningarna skulle skapa muskulär trötthet och att det inte 

skulle uppleva träningen som konditionsträning förklarades. Cirka 2-3 minuters vila mellan 

varje set rekommenderades. Illustration för varje övning kan ses i bilaga 2. 

 

3.6 Etik 

Som forskare ska man ta hänsyn till vissa etiska aspekter (Denscombe 2004). Forskaren ska 

vara ärlig och öppen med studiens syfte och hur information hanteras, en studies deltagare ska 

känna sig bekväma i sitt deltagande (Denscombe 2004). Hänsyn har tagits till 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet 

och anonymitetskravet (Vetenskapsrådet 2002). Studiens deltagare blev informerade och 

förstod studiens syfte, samt hur test och träning kommer gå till. De blev informerade om att 

deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när som helst under interventionens gång. Inga 

personliga uppgifter som kan avslöja en deltagares identitet visas i studien, och ingen förutom 

författaren kommer ha tillgång till personlig information. Alla deltagare är anonyma, och 

testresultaten kommer enbart att användas i forskningssyfte. 

 

4. Resultat 

I figur 1 & 2 kan vi se att tio utav tolv deltagare har ökat sina resultat i Sargeant Jump Test. 

En deltagare har försämrat sitt resultat med en centimeter och en deltagare har inte sett någon 

förändring, resterande deltagare har sett en förbättring i sin vertikala hoppförmåga. I figur 2 

kan vi också se att den enda personen som försämrade sitt resultat var i den explosiva 

styrkegruppen, och den person som inte såg någon skillnad tillhörde plyometrigruppen. I 

tabell 1 kan vi se att plyometrigruppen har hälften så stor total förändring jämfört med den 

explosiva styrkegruppen, 6,5 cm kontra 13 cm. De två deltagarna som antingen försämrade 
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sitt resultat eller inte såg någon förändring är de två äldsta, den person som såg störst 

förändring är den yngsta och detta går att utläsa i tabell 1. Datan var inte normalfördelad och 

för att mäta signifikansen för resultaten genomfördes två olika Wilcoxon signed-rank test, ett 

för varje grupp. Detta test används för att mäta två olika resultat ifrån samma deltagare vid två 

olika tillfällen. Wilcoxon signed-rank test för explosiva styrkegruppen var inte statistiskt 

signifikant, resultatet mellan test 1 och test 2 gav p-värdet 0,058. Den plyometriska gruppens 

resultat mellan test 1 och test 2 var däremot statistiskt signifikant, p-värdet är 0,041. För att 

mäta skillnaden mellan grupperna genomfördes ett Mann-Whitney u test på differensen i 

centimeter. Detta test används för att pröva nollhypotesen vid icke normalfördelad data. P-

värdet för differensen är 0,19, alltså är skillnaden mellan grupperna inte statistiskt signifikant. 

Då skillnaden mellan grupperna efter interventionen inte är signifikant behålls H0, det finns 

ingen skillnad mellan grupperna i hopphöjd efter interventionen. 
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Figur 2. Figuren visar varje deltagares resultat i hopphöjd vid de båda testtillfällena. Deltagare 1-6 tillhör den 

plyometriska gruppen och deltagare 7-12 tillhör den grupp som tränade explosiv styrketräning. Förändringen 

mäts i centimeter. Figuren visar att deltagare tio har försämrat sitt resultat och att deltagare två inte gjort 

någon förändring. Resterande deltagare såg en förbättring i vertikal hoppförmåga. 

 

 
Figur 3. Förändringen i hopphöjd mellan test 1 och test två mätt i cm. Deltagare två och tio har inte sett en 

förbättring i vertikal hoppförmåga. Deltagare tio är den enda som sett en försämring. 
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Tabell 1. Totalt antal deltagare samt antal deltagare i varje grupp. Ålder, resultat i hopphöjd vid test 1 och test 

2, differens mellan de båda testernas resultat och procentuell förändring mellan de båda testerna för varje 

deltagare samt medelökning för grupperna: Plyometrigrupp 2,1 %, Explosiv styrkegrupp 4,5 %. 

Deltagare (N=12) Ålder Test 1 Test 2 Differens 
Förändring 

i % 

Plyometrigrupp (N=6) 
 

cm cm cm 
 

1 22 51 53 2 3,9 

2 46 48 48 0 0 

3 23 52 53 1 1,9 

4 24 46 46,5 0,5 1 

5 24 65 66 1 1,5 

6 26 44 46 2 4,5 

Explosiv styrkegrupp (N=6) 
     

7 25 49 50 1 2 

8 30 45 47 2 4,4 

9 23 43 45,5 2,5 5,8 

10 32 53 52 −1 −1,9 

11 28 51 54,5 3,5 6,8 

12 21 50 55 5 10 

 

 

 

Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelse i hopphöjd, samt antal deltagare (N) för båda grupperna vid test 1 

och test 2. 

  

N Medelvärde i cm Standardavvikelse i cm 

Plyometrisk grupp Test 1 6 51 ± 7,5 

 

Test 2 6 52 ± 7,5 

     
Explosiv styrkegrupp Test 1 6 48,5 ± 3,8 

 

Test 2 6 50,5 ± 3,9 
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5. Diskussion 

Målet för studien var att undersöka två olika träningsmetoder och dess effekter för judokas 

under en fem veckor lång interventionsperiod. Träningsmetodernas syften var att förbättra 

vertikal hoppförmåga och explosiv styrka i de nedre extremiteterna. Deltagarna i studien 

delades upp i två interventionsgrupper, en grupp tränade plyometriskt och den andra gruppen 

tränade explosiv styrketräning. Av de tolv individer som deltagit i studien har tio förbättrat sitt 

resultat på Sargeant Jump Test, en såg ingen förändring och endast en person har försämrat 

sitt resultat. Interventionsperioden sattes till fem veckor på grund av begränsad tid för studien, 

dock kan detta haft en påverkan för resultatet. Plyometrisk träning är vanligt under 

exempelvis försäsongsträning, och är rekommenderat att utföras under en längre tid, med 6-12 

veckors plyometrisk träning kan man se påtagliga förbättringar i hoppförmågan (Svantesson, 

Thomeé & Karlsson 2001). Eftersom nybörjare i styrketräning kan se en snabb förbättring på 

grund av neuromuskulär anpassning, (Kenney, Wilmore & Costill 2012), kan den begränsade 

perioden av fem veckor ha varit en negativ faktor för den plyometriska gruppen.  

 

Tidigare forskning visar att båda träningsmetoderna är effektiva för att utveckla vertikal 

hoppförmåga och explosiv styrka, vilket förstärks av resultatet i denna studie. Enligt de två 

Wilcoxon testerna som genomfördes på varje grupp framgår det att plyometrigruppens 

resultat är statistiskt signifikant med ett p-värde på 0,041. Tidigare forskning visar att 

explosivitet och god balans är viktiga fysiologiska egenskaper för judoutövare (Callister et al. 

1991), och framförallt explosivitet i rörelser som liknar benböj och vertikala hopp (Monteiro 

et al. 2011). Eftersom tidigare forskning visar att metoden är effektiv överlag i att förbättra 

spänst är plyometrisk träning en metod som är viktig för judoutövare då denna studie styrker 

metodens effektivitet för judoutövare. Den explosiva gruppens resultat har ett p-värde på 

0,058 vilket gör att det inte är statistiskt signifikant, dock är det så pass nära att jag nog kan 

utgå ifrån att träningsmetoden är effektiv. Dock finns det skillnader att utläsa ur studiens 

resultat. Interventionsgruppen som tränade plyometriskt såg ingen försämring av något 

resultat, fem av sex såg en förbättring och en person är kvar på samma resultat som vid första 

testet. Plyometrigruppen har en genomsnittlig ökning på 2,1 %, vilket är mindre än hälften av 

den explosiva styrkegruppens genomsnittliga ökning på 4,5 %, dock är skillnaden mellan 

grupperna inte signifikant (p-värde=0,19) så inga konkreta slutsatser kan dras kring vilken 

metod som är mest effektiv. De som tränade explosiv styrketräning visade ett annat resultat än 

plyometrigruppen, återigen förbättrade fem av sex sina resultat men med avsevärt mer än 
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plyometrigruppen, se tabell 2. Det var en deltagare i explosiva gruppen som såg en försämring 

av sitt resultat. I tabell 2 kan vi urskilja ett mönster i att den individ som försämrade resultatet 

var den äldsta deltagaren, den individ som inte såg någon förändring var näst äldst och den 

som såg störst förbättring var yngst. Mycket intressant att detta framgick så pass tydligt i 

studiens resultat, det visar på ett mönster i att ålder kan ha en påverkan på effekten av båda 

träningsmetoderna, detta kan vara intressant för framtida forskning. 

Hur träningen genomfördes av varje deltagare kan ha en stor bidragande faktor till resultatet, 

testledaren hade inte möjlighet att närvara vid alla träningstillfällen. Ingen uppföljning på 

träningarna genomfördes under interventionens gång, detta på grund av att hälften av studiens 

deltagare tränar på annan ort. Val av övningar för träningsgrupperna och erfarenhet av 

träningsmetoderna kan också ha spelat en stor roll till resultatet. När det rör tidigare 

träningserfarenheter kan det vara en stor mängd faktorer som spelar roll, exempelvis kan de 

individer som är erfarna inom styrketräning och plyometrisk träning se ett annat resultat än 

nybörjare, hur länge de har tränat, hur intensivt de tränat, andra sporter de sysslat med, allt 

kan påverka deras vertikala hoppförmåga. De deltagare som hade egna gymkort blev 

placerade i gruppen som tränade explosiv styrketräning, detta för att det var enda sättet att få 

grupperna lika fördelade men också för att individer som inte har erfarenhet av styrketräning 

tenderar att se en snabbare ökning i sina resultat (Kenney, Wilmore & Costill 2012). De 

övningar som valdes kan ha tränats av deltagare tidigare, ingen noggrann undersökning kring 

deras tidigare träningsvanor diskuterades mer än ifall de tränat plyometri eller styrketräning 

tidigare. Ingen av deltagarna hade tränat specifikt plyometriskt, men samtliga hade vid vissa 

träningar under judon utfört upphopp och burpees så hoppträning var inte främmande för 

dem. Andra faktorer som testledaren inte kunnat påverka är deltagarnas vilja att genomföra 

varje träningspass, det går inte att tvinga någon deltagare till att genomföra träningspassen. 

Behålla vikten är också en viktig aspekt, ökad eller minskad vikt kan påverka vertikal 

hoppförmåga (Aragón-Vargas & Gross 1997). Deltagare som vill tävla, en deltagare kan ha en 

uppkommande tävling som inte framgick vid starten av interventionen, detta kan göra att 

deltagaren väljer att gå ner eller upp i vikt då judotävling är indelat i viktklasser. Under 

interventionens gång framgick dock inga tävlingar för någon deltagare. Dock vill jag belysa 

några av de faktorer jag tror är mest avgörande.  

Några av interventionens deltagare hade erfarenhet av styrketräning sedan tidigare, deras 

resultat kan därav vara lägre då man generellt ser en större utveckling hos individer som är 

nya i träningsmetoden. Att nybörjare ser en större förändring beror framförallt på förbättrad 

teknik (Kenney, Wilmore & Costill 2012).  
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Deltagares tidigare erfarenheter ifrån judoträning kan också spela stor roll. Tre av deltagarna 

har tävlat på elitnivå i judo och har tränat hårdare än de andra deltagarna tidigare. Alla tre har 

tävlat i Svenska mästerskapen vid flera tillfällen och två av dem har tävlat med 

juniorlandslaget. Då tidigare forskning visat att elitjudoutövare har hög vertikal hoppförmåga, 

både i maximal kraftutveckling och hög hastighet blir detta intressant (Monteiro et al. 2011). 

Deras bakgrund inom elitjudo kan därför ha haft en påverkan för deras utveckling då 

judoträningen innehåller både explosiv styrka och plyometriska inslag. Med kunskapen att 

elitjudoutövare visar på god vetikal hoppförmåga ger denna studie stöd för att implementering 

av plyometrisk träning är något av intresse för judoutövare. Det gör att de är mer vältränade 

från början och kan ha en högre utgångspunkt, och högt vältränade individer ser generellt 

långsammare utveckling än nybörjare, på grund av samma anledning som att nybörjare inom 

styrketräning ser resultat snabbare än erfarna utövare (Kenney, Wilmore & Costill 2012). 

Dock kan jag inte urskilja någon tydlig trend i att de tre elitdeltagarna hade högre 

utgångspunkt än någon annan eller att de ökat mer eller mindre, en av dem visade på störst 

förbättring av samtliga, 10 %. De två andra hade ökat, dock var deras ökning 1,9 % och 2,5 % 

och med tanke på att de endast är tre personer vågar jag inte säga att det finns någon trend i att 

elittävlande i judo ser en annorlunda utveckling, dock intressant för framtida studier att 

undersöka. Att snabbare resultatökning generellt ses hos nybörjare beror på att samarbetet 

mellan hjärna, nerver och muskelceller förbättras. Motorenheter i muskler kontrolleras av 

flera olika neuroner som skickar signaler till dem om att antingen kontrahera eller relaxera en 

muskel. Genom adaption via träning kan detta samarbetet förbättras och aktivering av 

motorenheter i muskulatur ske mer synkroniserat. Genom denna adaption kan kraftutveckling 

i specifika rörelser öka utan att hypertrofi uppstår, detta ger förutsättning för en snabbare 

utveckling hos de som är nybörjare inför en specifik träningsmetod. Enkelt förklarat, 

förbättrad teknik ger förbättrat testresultat på grund av tekniskt bättre utförande av övningen 

(Kenney, Wilmore & Costill 2012). Att interventionsperioden var fem veckor kan ha haft en 

inverkan på resultatet. Deltagarnas vikt och längd är två variabler som inte berördes i studien, 

dock är de båda av stor vikt vid träning, framförallt för ett test där explosivitet mäts i ett 

vertikalt hopp. Tidigare forskning på sportens fysiologiska krav visar på vikten av olika 

egenskaper för olika viktklasser (Callister et al. 1991). Att undersöka varje deltagares 

hopphöjd procentuellt i förhållande till deras längd är något som kan vara intressant för 

framtida studier. Den typen av studie skulle kunna ge en bättre bild i hur olika 

träningsscheman kan anpassas mer utförligt för specifika viktklasser. Det skulle också kunna 

ge möjlighet att urskilja eventuella skillnader mellan träningsmetodernas effektivitet för olika 
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viktklasser, då högre viktklass också brukar innebära ökad längd. Alla dessa faktorer och 

övriga variabler är intressant för vidare forskning i ämnet. 

 

Efter visuell granskning i SPSS framkom att grupperna inte var normalfördelade därför 

genomfördes två olika Wilcoxon signed-rank test, ett för varje grupp. Att resultat för 

grupperna inte var normalfördelat kan bero på valet av Sargeant Jump Test. Testet valdes för 

dess enkelhet, det kräver kort beskrivning, lite materiell (måttband, penna och 

anteckningsblock), samt går fort och kan genomföras överallt där underlaget är likt för 

samtliga testdeltagare (Ehrman, Gordon, Visich & Keteyian 2009), i detta fall godkända 

träningsmattor för judo. Nackdelen med testet är att det är svårt att mäta exakta millimeter då 

den mänskliga faktorn spelar in. Pennan instruerades hållas på samma vis i handen dock är det 

omöjligt att varje individ håller exakt på millimetern likadant. Att mäta i millimeter skulle då 

ge en felaktig säkerhet, därför blir resultaten räknade i centimeter och avrundas till närmsta 

halvcentimeter. Hade ett hopptest gjorts med hjälp av datateknik där exakta millimeter för 

varje hopp kunnat räknas hade resultatet sannolikt blivit normalfördelat. En annan aspekt till 

detta är antalet deltagare, fler deltagare hade också kunnat medföra en normalfördelad kurva. I 

ett sådant fall hade ett T-test utförts och kanske hade resultatet blivit annorlunda.  

Plyometrigruppens resultat är statistiskt signifikant (0,041) medan explosiva styrkegruppens 

inte är det, om än väldigt nära (0,058). Detta är intressant då explosiva gruppen har sett en 

större total förbättring, rättare sagt dubbelt så stor. Deras gemensamma ökning är 13 cm 

medan plyometrigruppens endast är 6,5 cm, dock är denna skillnad inte signifikant (p-värde = 

0,19). I och med dessa signifikansvärden visar resultatet att plyometrisk träning är en effektiv 

träningsmetod för att förbättra explosivitet och spänst. Resultatet för den explosiva gruppen 

visar inte på statistisk signifikans, dock är det en så pass liten marginal att jag vågar utgå ifrån 

att även den metoden kan vara effektiv för ändamålet. Att explosivitetsgruppen sett en större 

total förändring än plyometrigruppen men ändå inte visat på statistisk signifikans fastän 

plyometriska gruppens resultat är signifikant är intressant. Det kan tyckas vara tvärtom, dock 

tror jag detta beror på att det var en deltagare i explosiva gruppen som visade på en 

försämring av sitt resultat mellan test 1 och test 2, detta kan ha påverkat p-värdet. Differensen 

mellan gruppernas resultat efter interventionen går dock inte att spekulera mycket i då den 

inte var statistisk signifikant. En studie med fler deltagare och en mer noggrann mätmetod, 

exempelvis datamätning där exakta millimeter utläses, skulle kunna ge en bättre bild på ifall 

en metod är mer effektiv än en annan. 
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5.1 Konklusion 

Interventionen visar på att fem veckor är tillräckligt lång tid för att förbättra spänst och 

explosiv styrka i benen med hjälp av plyometrisk träning då deras resultat var statistiskt 

signifikant (p-värde = 0,041). Det går inte att säga att explosiv styrketräning är en effektiv 

metod för att förbättra explosivitet och spänst på fem veckor, resultatet för den gruppen var 

inte signifikant (p-värde = 0,058). Då det var nära statistisk signifikans visar det dock en 

tydlig trend i att även den metoden kan vara effektiv. Explosiva gruppen förbättrades 

gemensamt med 13 cm (4,5 %) medan den plyometriska gruppen såg en gemensam 

förbättring på 6,5 cm (2,1 %). Denna skillnad mellan grupperna efter interventionens slut är 

inte signifikant (p-värde = 0,19) så inga slutsatser kan dras om den ena metoden är mer 

effektiv än den andra.  

Om interventionen hade pågått längre tror jag att resultatet hade sett annorlunda ut, hur 

mycket längre är svårt att säga men att förlänga studien från fem till tio veckor tror jag hade 

varit tillräckligt för att se ett annat mönster än det nuvarande. Även att utöka antalet deltagare 

hade sannolikt påverkat resultatet, samt att vid ett stort antal deltagare sortera efter 

träningserfarenhet, skilja nybörjare från elit men även att dela in efter ålder hade kunnat ge ett 

annat resultat. Studien är ett bra underlag för framtida studier. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1. 

 

Uchi Mata: Benböj med främre stödbenet, skjut uppåt i en pendelrörelse.  

 

Ippon Seoi Nage: Benböj med motståndaren på ryggen, skjut uppåt och kasta motståndaren framåt.  

 

  

Ko Soto Makikomi: Rotera in, lyft motståndaren på ryggen likt ett utfallssteg och kasta framåt.  

 

Tai Otoshi: Stå med ett ben framför motståndaren, vaden under motståndarens knä, skjut uppåt och kasta över 

benet/höften. 
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Bilaga 2. 

Explosivt styrketräningsschema 

Frivändning:  

Antal: 4 reps x 5 set.  

Vikt: 75 % av 1 RM (1 rep max). Samma vikt varje vecka, vila två-tre minuter mellan varje set. 

 

 

Explosiva benböj, (studsa upp på tårna): 

Antal: 4 reps x 5 set.  

Vikt: 75 % av 1 RM (1 rep max). Samma vikt varje vecka, vila två-tre minuter mellan varje set. 

 

Viktade utfallssteg, explosiv uppgång: 

Antal: 4 reps x 5 set/ben. 

Vikt: 75 % av 1RM (1 rep max). Samma vikt varje vecka, vila två-tre minuter mellan varje set. 

 

Plyometriskt träningsschema 

Tuck jumps. 

10 hopp x 5 set. Maximal ansträngning vid varje hopp, ta 3-5 sekunder mellan varje hopp och fokusera 

på teknik och maximal kraftutveckling. 

  

Böj benen, svinga med armarna och hoppa så högt du kan, dra knäna mot bröstet i luften som bilden 

visar. 
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Utfallssteg med upphopp. 

5 hopp/ben x 4 set. Gå ner i ett utfallssteg, stöt ifrån det främre benet och explodera uppåt. Landa med 

båda fötterna där det främre benet gjorde stöten ifrån. 

 

 

Depth jumps. 

10 hopp x 5 set. 

Utgå ifrån en liten höjd, lås händerna vid höften och hoppa ner på marken och direkt, utan paus studsa 

upp på en ny höjd. Den andra höjden skall gärna vara lite högre än utgångshöjden. 

 

 

 


