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Sammanfattning 

Bakgrund: Fotboll är världens största lagidrott med ca 240 miljoner utövare runtom i 

väldren. Av dessa 240 miljoner är ca 20 miljoner kvinnor och 80% av dessa kvinnor är 

ungdomar eller juniorer. Accelerationshastighet anses vara en av de viktigaste fysiska 

egenskaperna hos fotbollsspelare. 

Syfte: Syftet med denna studie var att designa, genomföra och utvärdera ett träningsprogram 

för unga fotbollsspelande tjejer med syfte att öka accelerationshastigheten.  

Metod: 22 stycken tjejer (14,61 ± 1,03 år, 50,33 ± 5,05 kg, 160,16 ± 3,04 cm) tillhörande 2 

olika fotbollslag delades in i 2 grupper, en testgrupp (TG) (n=8) och en kontrollgrupp (KG) 

(n=14). Träningsmängden för båda grupperna var 3 pass/vecka i 12 veckor. Ett pass/vecka var 

designat i syfte att öka accelerationshastigheten för TG. KG tränade fotboll som vanligt alla 

12 veckor.  

Resultat: I TG sågs en tendens till ökad acceleration i sprinttestet (p=0,08) och en signifikant 

förbättring i hopptestet (p=0,03) efter 12 veckors träning. Accelerationsträningen visade även 

ge signifikanta korrelationer mellan sprint- och hopptestet i TG efter avslutad träningsperiod 

(p=0,02). I KG ökade tiderna på sprinttestet (p=0,02) och den vertikala hopphöjden minskade 

i hopptestet (p=0,12) vid utvärdering 2. Det fanns en signifikant korrelation mellan sprint- och 

hopptestet för KG vid både utvärdering 1 och 2 Det fanns inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna. 

Slutsats: Ett 12 veckors träningsprogram kan öka accelerationshastigheten och den vertikala 

hopphöjden hos unga fotbollsspelande tjejer. 

 



Abstract 
Background: Soccer is the world’s most popular team sport with over 240 million players 

around the world. About 20 million of the 240 million players are women and 80% of these 

women are adolescence or juniors. Acceleration speed is one of the most important physical 

qualities for a soccer player.  

Purpose: The aim of this study was to design, perform and evaluate a training program for 

young female soccer players with focus on increasing the acceleration speed.  

Methods: 22 females (14,61 ± 1,03 years, 50,33 ± 5,05 kg, 160,16 ± 3,04 cm) from two 

different teams were split in 2 groups, one test group (TG) (n=8) and control group (KG) 

(n=14). The amount of training were 3 times/week for 12 weeks. One workout/week was 

designed to increase the acceleration speed for TG. KG trained soccer all 12 weeks.  

Results: TG showed a tendency to increased acceleration at the sprint test (p=0,08) and 

significant improvement at the jump test (p=0,03) after 12 weeks of training. The acceleration 

training also showed significant correlations between the sprint- and jump test in the TG after 

completed the 12 week training period (p=0,02). KG showed decreased acceleration at the 

sprint test (p=0,02) and the vertical jump height decreased at the jump test (p=0,12). There 

was a significant correlation between the sprint- and jump test in KG at both evaluation 1 and 

2. There were no significant differences between the two groups.  

Conclusion: A 12 week training program can increase the acceleration speed and the vertical 

jump height on young female soccer players 
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BAKGRUND 
 

Fotboll är världens största lagidrott och det spelas runt om i hela världen (1). Enligt en 

undersökning gjord av FIFA spelar över 240 miljoner människor fotboll regelbundet. Av 

dessa 240 miljoner är ca 20 miljoner kvinnor och 80 % av dessa kvinnor är ungdomar eller 

juniorer (2).  

 

Att kunna accelerera snabbt är en av de viktigaste fysiska egenskaperna inom fotboll trots att 

sprinter bara utgör ca 11 % av den sträcka en fotbollsspelare springer under en match (3). Det 

som gör accelerationssnabbheten till en av de viktigaste egenskaperna hos en fotbollsspelare 

är att kunna springa ifrån motståndarens försvarare för att hitta fria ytor, att skapa målchanser 

offensivt och att vara först till bollen vid 1 mot 1 situationer (4,5,6). Acceleration beskrivs 

som en förändring av hastighet per tidsenhet (7), De högintensiva sprinterna förekommer 

ungefär var 90:e sekund under en match och det handlar oftast om snabba accelerationer i 2-4 

sekunder på en sträcka av ungefär 15 meter (8,9).  Det har visat sig att spelare i andra- och 

tredje divisioner har lika hög maxhastighet som spelare i första divisionen i Italien och 

Tyskland. Spelarna i första divisionen var däremot mycket snabbare i accelerationen jämfört 

med spelare i övriga divisioner (10). En annan studie jämförde elitspelare med amatörspelare 

och kom fram till att elitspelarna var betydligt snabbare än amatörspelarna på 10 meters 

sprinter (11,12). Elitspelare inom både herr- och damfotboll utför dessutom fler antal sprinter 

jämfört med spelare från lägre divisioner (4,13). Detta tyder på att det är viktigare att vara 

snabb på distanser om 5-10 meter än 100 meters löpningar för att vara en bra fotbollsspelare 

(10).  

 

Faktorer som påverkar snabbheten inom löpning är steglängd och stegfrekvens. För att kunna 

accelerera snabbt krävs framförallt en snabb stegfrekvens (4,14). Ett sätt att öka 

stegfrekvensen är att träna sprinter med motstånd, till exempel att springa i uppförsbacke, 

springa i sand, dra en släde eller att ha en partner som håller emot den personen som springer 

(14,15,16). Motståndet gör att personen som springer måste använda mer kraft för att förflytta 

sig framåt samt en bättre löpteknik jämfört med att springa utan motstånd. Detta sker genom 

att fler impulser skickas från hjärnan till nervceller i ryggmärgen och vidare via nervtrådar ut 

till muskelcellerna, en sådan enhet kallas motorisk enhet. Antalet muskelfibrer i en motorisk 

enhet kan variera mellan olika muskelgrupper. Muskler med många fibrer i motoriska 

enheterna används för stora och kraftfulla rörelser som till exempel löpning. Genom att träna 

sprintövningar med motstånd så kan fler motoriska enheter jobba tillsammans och utveckla 

mer kraft, vilket leder till ökad stegfrekvens (15,16,17). Snabbhetsövningar med motstånd bör 

utövas på korta distanser med max intensitet och en vikt som inte är för tung och minskar 

personens snabbhet drastiskt. Motståndet bör inte vara mer än ca 10-20% av kroppsvikten 

eller max 10 graders lutning för att få bra effekt av träningen (14). Andra studier har visat att 

sprintträning utan motstånd fungerar lika effektivt som sprintträning med motstånd för att öka 

accelerationen (18). 

 

Styrketräning är en annan viktig del av ett komplett träningsprogram. Styrketräning ökar 

muskelstyrkan vilket leder till ökad kraftutveckling samt minskar risken för skador 

(5,6,16,19). Styrketräning har även visat sig öka steglängden vilket leder till ökad snabbhet 

(5). Fotbollsspelare använder alla leder i nedre extremiteterna (fotled, knäled, höftled) vid 

fotbollsspelande och löpning utförs med bara ett ben i marken åt gången vilket innebär att 

övningarna i styrkedelen av träningsprogrammet bör vara flerledsövningar (rörelser som sker 
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över flera leder) och övningar utförda på ett ben i taget för att efterlikna fotbollsrelaterade 

situationer så mycket som möjligt(16). Styrketräning behöver inte tränas med skivstänger, 

hantlar eller maskiner, ofta räcker det med kroppsvikten eller en partner som motstånd (6,20).  

 

Ett annat träningssätt för att öka kraftutvecklingen och därigenom snabbheten är plyometrisk 

träning. Plyometrisk träning kan definieras som; övningar som gör att muskeln når maximal 

styrka på så kort tid som möjligt (20).  Exempel på övningar är dynamiska rörelser (hopp, 

studs, flexion, extension och kast) som ska utföras med hög hastighet och stor kraft för att 

utnyttja stretch shortening cycle (SSC) i musklerna. SSC innebär kortfattat att muskeln 

förlängs snabbt (excentrisk fas) för att därefter omedelbart förkortas igen (koncentrisk fas). 

Detta kan jämföras med ett gummiband som blir längre och lagrar kraft, för att sedan dra ihop 

sig igen och släppa lös kraften som är lagrad. Genom att utnyttja SSC utvecklas högre kraft 

vid rörelserna jämfört med att inte förlänga muskeln innan kontraktion (20,21,22). Det är 

viktigt att utföra rörelserna så snabbt som möjligt för att få maximal effekt av SSC och 

producera maximalt med kraft i rörelsen. Genom att utföra rörelsen så snabbt som möjligt går 

signalen från de sensoriska receptorerna i muskeln ut till ryggraden och direkt tillbaka till 

muskeln istället för att gå via interneuron upp till hjärnan och därefter ut till musklerna igen. 

Detta innebär att muskeln drar ihop sig snabbare än vid långsammare rörelser och kan därför 

producera mer kraft i den koncentriska fasen av rörelsen. (20,21,22).  

 

Plyometrisk träning i samband med styrketräning har visat sig vara mer effektivt för att öka de 

fysiska prestationerna jämfört med att bara träna styrketräning (22). Styrketräning i samband 

med sprintträning har visat sig ge bättre resultat på 30 meters sprinttest samt 

Countermovementjump-test (vertikalhopp som innefattar en snabb knäböjning för att utnyttja 

SSC i musklerna) än att bara träna styrketräning (23). 

 

Styrketräning och plyometrisk träning som utförs i flera set (omgångar av repetitioner) per 

övning ger bättre resultat på styrka, spänst och snabbhet jämfört med att bara utföra ett set per 

övning (24,25,26,27,28). För att öka kraftutvecklingen bör antalet repetitioner vara mellan 3-6 

och varje repetition utföras så snabbt och explosivt som möjligt (28). 

 

Periodisering av olika träningsfaktorer (övningar, repetitioner, set, vila, intensitet) har visat 

sig vara positivt för att uppnå så bra resultat som möjligt av träningen samt att träningen blir 

mer varierad och därför roligare att genomföra och risken för att bli uttråkad minskar. Dessa 

variationer kan periodiseras med olika tidsintervall (dagar, veckor, månader, år) beroende på 

vilket syfte och mål träningen har (21,29,30). En periodisering på 6-12 månader kallas för 

macrocykel. En macrocykel består av flera mesocykler som pågår i 2-6 veckor vardera. 

Mesocykler är uppbyggda av ett antal microcykler som pågår i en vecka per cykel (31,32). 

Detta utöver vanlig fotbollsträning tyder på att det kan vara användbart att periodisera 

träningen och använda sig av sprintövningar med- och utan motstånd, styrketräning och 

plyometrisk träning i ett komplett träningsprogram för att öka accelerationen.   

 

Vertikalhopp och sprinthastighet har visat sig vara starkt korrelerade i flera studier (33,34). 

Testpersonerna i studierna ökade i styrka vilket ledde till ökad sprinthastighet samt högre 

vertikalhopp. Detta beror framförallt på att det krävs hög kraftutveckling för att utföra höga 

hopp samt att kunna springa snabbt (35,36,). Utvärderingsmetoderna som kommer att 

användas i denna studie är 30 meters sprinttest och Counter movement jump med 

armpendling (CMJa), dessa utvärderingsmetoder har använts i tidigare studier. Det står inte 
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beskrivet i studierna exakt hur testerna utfördes och därmed kan utförandet i testerna skilja sig 

något från denna studie (33,34).  

 

Det finns få studier gjorda på acceleration hos unga fotbollsspelande tjejer. De flesta studier 

om acceleration är gjorda på killar eller på den maximala styrkans effekt på sprinthastighet 

och vertikalhopp (18,23.37). Därför har denna studie inriktat sig mot unga tjejer och en typ av 

kombinerat träningsprogram som inte har studerats tidigare. Träningsprogrammet i denna 

studie kommer att använda sig av sprint-, hopp-, plyometriska- och styrkeövningar med 

kroppen som motstånd i syfte att öka accelerationshastigheten. Ingen extern 

träningsutrustning behövdes för att genomföra träningsprogrammet.  

 

Syfte 

 

Syftet med projektet var att utveckla, beskriva, genomföra ett träningsprogram bestående av 

sprint-, hopp-, plyometriska- och styrkeövningar med  fokus på att öka accelerationen hos 

unga fotbollsspelande tjejer och att sen utvärdera effekten av 12 veckors träning med 

träningsprogrammet som utvecklades i studien. 

 

Frågeställningar; 

 

- Ger övningarna i träningsprogrammet en ökad acceleration och hopphöjd efter 12 veckors 

träning hos unga fotbollsspelande tjejer? 

- Kan 12 veckors träning med sprint-, hopp-, plyometriska- och styrkeövningar ge ökad 

acceleration? 

- Kan 12 veckors träning med sprint-, hopp-, plyometriska- och styrkeövningar ge ökad 

vertikal hopphöjd? 

- Finns det något samband mellan ökad acceleration och ökad vertikal hopphöjd? 

 



Daniel Fredriksson  
2010-05-17 Sida 4 
 

MATERIAL OCH METOD 

 

Testpersoner 

 

22 unga kvinnliga fotbollsspelare (14,61 ± 1,03 år, 50,33 ± 5,05 kg, 160,16 ± 3,04 cm) 

tillhörande två olika fotbollslag deltog i studien. De två lagen delades in i två grupper, där ena 

laget blev träningsgrupp (TG n=8) och det andra laget blev kontrollgrupp (KG n=14). 

Inklusionkriterierna för att delta i studien var friska, skadefria kvinnor mellan 13-17 år gamla 

och att kunna genomföra vanlig fotbollsträning. Exklusionskriterier var skador och sjukdomar 

som förhindrar fotbollsträning och fotbollsspel. Testpersonerna närvarade vid minst 66% av 

alla träningstillfällen. Frånvaron berodde på omständigheter som sjukdomar, konfirmation och 

matchspel.  

 

Testpersonerna, deras tränare och föräldrar informerades om studiens syfte och mål. De fick 

information om att deltagandet i studien var frivilligt och att de fick hoppa av när de ville 

under studiens gång utan att behöva ange någon anledning, ett eventuellt avhopp inte påverkar 

deras vanliga träning och att de kommer att vara anonyma i rapporten. Ett informerat 

samtycke lämnades ut till testpersonerna som signerades av både testpersonerna, deras 

föräldrar och den som informerat testpersonerna.  

Träningsprogrammet 
 

Träningsmängden för de båda grupperna var 3 träningspass per vecka a 60-90 minuter.  Ett av 

tre träningspass var designat i syfte att öka accelerationshastigheten för TG medan KG 

tränade fotboll som vanligt alla tre passen (figur 1). Träningspassen med syfte att öka 

accelerationshastigheten bestod av två delar, en snabbhetsdel med sprint-, hopp- och 

plyometriska övningar och en styrkedel som bestod av olika styrkeövningar med kroppsvikten 

som motstånd (se bilaga 1 för komplett träningsprogram) (6,20). Dessa två delar tog ca 30-40 

minuter att genomföra varje pass, därefter spelades fotboll som vanligt tills den totala tiden på 

träningspasset blev 60-90 minuter. Övningarna för underkroppen i styrkedelen av programmet 

utfördes på ett ben i taget för att efterlikna fotbollsspecifika situationer så mycket som möjligt 

och ge en ökad belastning på musklerna jämfört med att utföra övningarna med båda benen 

samtidigt samt att förbättra balansen.  

 

Övningar med kroppsvikten som motstånd innebar att ingen extern träningsutrustning 

behövdes för att genomföra övningarna. Alla övningar utfördes i multipla set för maximal 

effekt (24,25,26,27,28). Innan varje träningspass värmde testpersonerna upp på egen hand i 5-

10 minuter för att minska risken för skador samt att öka prestationsförmågan (38,39). 

Träningspassen började alltid med sprint-, hopp- och plyometriska övningar när kroppen har 

som mest energi och avslutades med styrkeövningar, detta för att prestera maximalt under 

snabbhetsövningarna samt att minska risken för skador (22). Vilan mellan seten i hopp- och 

plyometriska övningarna var mellan 60-90 sekunder beroende på intensiteten och hur 

krävande övningarna var (20,22). För styrkeövningarna var vilan mellan seten 45-60 sekunder 

(21). Träningen delades in i 4 faser á 3 veckor för variation och progression (21,29,30). Den 

första fasen var lättast att genomföra och hade som syfte att lära testpersonerna rätt teknik i 

övrningarna och vid landningar efter hopp. Andra och tredje fasen hade mer utmanande 
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övningar för att belasta musklerna mer och öka styrkan och kraftutvecklingen. Den fjärde och 

sista fasen var en formtoppningsfas där träningsvolymen minskade och intensiteten ökades. 

 

Vecka 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Utvärdering 1 2

KG
(n=14)

F
a
s
 1

F
a
s
 2

F
a
s
 3

F
a
s
 4

TG
(n=8)

 

Figur 1. Träningsprogrammet pågick i 12 veckor och delades in i 4 faser á 3 veckor för TG. KG tränade fotboll 

som vanligt alla 12 veckor 

Det fullständiga träningsprogrammet beskrivs i bilaga 1 och bilaga 2 beskriver övningarna 

som ingår i träningsprogrammet med syfte att öka accelerationen och den vertikala 

hopphöjden. 

Utvärderingsmetoder 
 

Två olika tester användes för att utvärdera effekterna av träningsprogrammet. Det ena testet 

var ett sprinttest som mätte tiden vid 30 meter och det andra testet var ett hopptest som mätte 

den vertikala hopphöjden. Båda testen har hämtats från den Svenska Olympiska Kommitténs 

fysprofil för fotbollsspelare (40,41). Testerna har även använts i andra vetenskapliga studier 

(3,33,34). 

 

Fysprofilen är ett testpaket framtaget av Svenska Olympiska Kommittén som ett verktyg för 

att mäta den fysiska statusen hos idrottare. Testpaketet innehåller olika tester beroende på 

vilken idrott testerna ska utföras på. Resultatet av varje test jämförs i en tabell där ett värde på 

en skala från 1 till 10 kan utläsas, där 1 är det sämsta värdet och 10 det bästa värdet. Värdena 

som fysprofilen ger kan användas för att se hur idrottarens olika fysiska egenskaper ligger till 

jämfört med elitidrottare, amatörer och motionärer samt hur balansen mellan de olika fysiska 

egenskaperna är hos idrottaren och därefter designa ett träningsprogram till idrottaren med 

fokus på att förbättra dennes svaga egenskaper och uppnå en mer välbalanserad fysik (40,41).   

 

Testerna utfördes inomhus i en gymnastikhall med parkettgolv på Högskolan i Halmstad, 

Sverige vid två tillfällen. Det första utvärderingstillfället var innan testpersonerna påbörjat 

träningsprogrammet för att få ett basvärde. Det andra tillfället var efter 12 veckor när 

träningsprogrammet var helt genomfört. Testpersonerna rekommenderades att utföra testerna i 

skor för inomhusbruk. Alla deltagare i studien (TG och KG) utförde testerna samtidigt vid 

båda tillfällena. Alla tester instruerades och genomfördes av samma projektledare under 

standardiserade former.  
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Sprinttest  
 

Utrustningen som användes för att mäta tiden vid 30 meter testet var IVAR-fotoceller (Ivar 

Krause, Tallin, Estland) och reflektor (figur 2) med tillhörande Classic-klocka (Ivar Krause, 

Tallin, Estland) (figur 3). Fotocellerna sänder ut 4 ljusstrålar mot en reflex som står parallellt 

mot fotocellerna med ca 2 meters avstånd. Avståndet mellan ljusstrålarna på fotocellerna är 

21 cm och det krävs att alla strålarna bryts samtidigt för att tidtagningen ska starta. 

 

  
Figur 2. Fotoceller och reflektor. Figur 3. Classic klocka  

 

Fotoceller ställs upp på parallella stolpar vid 0 och 30 meter. Startlinjen ska ligga 30 cm innan 

den första fotocellen för att testpersonen inte ska bryta ljusstrålen och starta tidtagningen av 

misstag. Vid starten står testpersonen med ena foten på startlinjen och den andra foten en bit 

bakom. Testpersonerna instruerades att starta testet när de själva ville och att de skulle springa 

så snabbt som möjligt hela vägen förbi alla fotocellerna. Varje testperson utförde två försök 

med ca 5 minuters vila mellan försöken och den snabbaste tiden sparades och användes i 

resultatet (39).  

Hopptest  
 

Vid CMJa användes IVAR-fotocell sändare och mottagare (Ivar Krause, Tallin, Estland) 

(figur 4) samt tillhörande Classic-klocka (figur 3). Mottagaren räknar ut tiden som 

testpersonen är i luften vid hoppet och räknar därefter ut hur högt personen har hoppat.  

    
Figur 4. Sändare och mottagare   Figur 5. CMJa 

 
Testpersonerna instruerades att stå med raka ben och fötterna axelbrett mittemellan IVAR-

fotocell sändaren och mottagaren (figur 4) som var placerade på golvet med ca 150 

centimeters mellanrum. Därefter instruerades testpersonen att göra en snabb knäböjning till ca 

90 graders vinkel i knäleden och direkt hoppa rakt upp så högt som möjligt. Studs i 

bottenläget av knäböjningen och armpendling skulle förekomma för att utnyttja SSC i 

musklerna och kunna hoppa så högt som möjligt (figur 5). Landningen skulle ske på tårna 
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med raka ben. Varje testperson utförde två hopp direkt efter varandra och mätvärdet av det 

högsta hoppet sparades och användes i resultatet (39).  

Statistik 
 

Datan redovisas i resultat som medelvärde ± standardavvikelse (SD). Grupperna var inte 

normalfördelade och därför användes Wilcoxon signed-rank test (icke parametriskt test) för 

att beräkna resultaten av träningen, signifikansnivå sattes till p<0.05. För att mäta korrelation 

mellan grupperna användes Spermans korrelationstest. Båda testen utfördes i SPSS Statistics 

version 18.0 (SPSS inc, Chicago, Illinois, USA).   
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RESULTAT 

 

Träningsprogrammet 
 

Alla deltagare i studien kunde genomföra alla övningar i träningsprogrammet och resultatet 

efter 12 veckors träning blev positivt i både sprint- och hopptestet. Se bilaga 1 för fullständig 

beskrivning av träningsprogrammet. 

Sprinttest 
 

Resultaten anger tiden efter 30 meters löpning vid utvärdering och 2 och är sammanställda i 

figur 6. Basvärdet för TG var 5,01 ± 0,30s och 4,96 ± 0,27s efter 12 veckors träning (p<0,10). 

För KG var basvärdet 4,90 ± 0,22s och 4,93 ± 0,23s vid utvärdering 2 vilket var en signifikant 

försämring (p<0,05). 

 

 
Figur 6. Resultat sprinttest för TG och KG vid båda utvärderingstillfällena (1 = basvärde och 2 = efter 12 

veckors träning). ∆ = p<0,10, * = p<0,05 jämfört med innan träningsinterventionens början. 

 

Hopptest 

 

Resultatet för TG vid hopptesterna var 30,24 ± 4,95cm vid utvärdering 1 och 31,22 ± 4,94cm 

vid utvärdering 2 (p<0,05). Resultatet för KG var 30,86 ± 3,98cm vid utvärdering 1 och 30,30 

± 3,91cm vid utvärdering 2 vilket var en signifikant försämring (p<0,05). Figur 7 visar 

resultaten vid hopptest. 
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Figur 7. Resultat hopptest för TG och KG vid utvärderingstillfälle 1 (basvärde)  

och utvärderingstillfälle 2 (efter 12 veckors träning). * = p<0,05 jämfört med innan 

träningsinterventionens början. 

 

Korrelation 

 

Korrelationen mellan sprint- och hopptest för TG var p<0,10 vid utvärdering 1. Vid 

utvärdering 2 var p<0,02 och r² = 0.7. För KG var korrelationen signifikant (p<0,01) vid 

utvärdering 1 och p<0,04, r² = 0.3 vid utvärdering 2 (figur 8). Det fanns inga signifikanta 

skillnader vad gäller korrelation mellan grupperna vid utvärdering 1 eller 2. 

 
Figur 8. Korrelation mellan sprint- och hopptest för båda grupperna vid utvärdering 2. 
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DISKUSSION 
 

Syftet med projektet var att utveckla, beskriva, genomföra samt utvärdera ett 12 veckors 

träningsprogram bestående av sprint-, hopp-, plyometriska- och styrkeövningar med  fokus på 

att öka accelerationen hos unga fotbollsspelande tjejer. Resultatet av denna studie visar att det 

går att öka den vertikala hopphöjden (p<0,05) och det fanns en trend till ökad acceleration 

(p=0,08) efter 12 veckors träning med fokus på att öka accelerationen. Resultatet visar även 

att det finns en korrelation (p<0,05) mellan ökad acceleration och ökad vertikal hopphöjd. 

Även tidigare studier har visat en korrelation mellan acceleration och vertikal hopphöjd, en av 

dessa studier var gjord på killar (p<0,001) (34) och den andra som var gjord på tjejer (p<0,05) 

jämförde bara förhållande mellan vertikal hopphöjd och sprintförmåga, inte om en ökning av 

ena faktoren påverkar den andra (33). En studie av Wislöff  (37) gjord på elitspelare i Norge 

visar ett tydligt samband mellan maximal styrka i knäböj och vertikal hopphöjd, 10 meters 

sprint och 30 meters sprint. Han konstaterar att det beror på att både hopphöjd och 

sprinthastighet är beroende av hög maximal styrka, vilket även denna studie konstaterade i 

bakgrunden. 

 

Träningsprogrammet genomfördes helt utan extern utrustning vilket är positivt då alla 

föreningar inte har tillgång till skivstänger, vikter och annan träningsutrustning. Varje pass för 

att träna accelerationshastigheten tog ca 30-40 minuter att genomföra vilket gör att det kan 

kombineras med ett vanligt fotbollspass, vilket det gjordes i denna studie så att passets totala 

träningstid blev 60-90 minuter. Därmed behöver inte träningsvolymen öka för att träna 

accelerationshastigheten specifikt. Valet att dela upp träningen i 4 faser á 3 veckor var för att 

göra träningen stegvis mer utmanande. Första fasen var lättast att genomföra och träningen 

blev mer utmanande allt eftersom för att till sist avslutas med en formtoppningsfas de sista 3 

veckorna. Dessutom blir träningen mer varierande och därmed roligare att genomföra för 

testpersonerna. De flesta tidigare studier har baserat träningen på knäböj med skivstång och 

tunga vikter för att öka den maximala styrkan och därmed även sprinthastigheten och den 

vertikala hopphöjden (8,37) 

 

Utvärderingsmetoderna (sprinttest och hopptest) har använts i tidigare studier och anses vara 

reliabla (3,33,34). Användadet av fotoceller för att mäta resultatet gör det ännu mer pålitligt 

jämfört med att mäta tiden manuellt med en klocka eller hopphöjden med ett måttband och 

krita. Anledningen att testerna utfördes vid två tillfällen (vecka 0 och vecka 13) är för att det 

skulle bli för tidskrävande och att det fanns för lite resurser för att göra testerna vid fler 

tillfällen. Det hade varit intressant att göra testerna efter varje 3 veckors period när det var 

byte av faser i träningsprogrammet för att se om det räcker med 3 veckors träning och/eller 

vilka faser som ger bäst resultat vid testerna. Alla deltagare i studien deltog vid minst 66% av 

alla träningstillfällen. Resultatet kanske hade blivit annorlunda om alla deltagare hade 

närvarat vid 100% av alla tillfällen. En nackdel med träningsprogrammet är att det inte är 

individanpassat vilket kanske inte gör det nog utmanande för de tjejer som har bäst fysisk 

kapacitet. Övningarna och intensiteten var anpassad till en nivå som skulle passa alla tjejerna.  

Antalet deltagare i studien var i underkant i och med att grupperna inte blev normalfördelade. 

Det skulle ha varit ca 20 personer i varje grupp för att få normalfördelade grupper.  

 

Att studien inriktar sig på tjejer i åldrarna 13-17 år är för att damfotboll är en snabbt växande 

sport och att det finns väldigt lite studier gjort på tjejer och framförallt i åldrarna 13-17 år (2). 

Att det är viktigt att kunna accelera snabbt som fotbollsspelare har bekräftats förut (4,5,6). Det 
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kan man se ganska tydligt under en fotbollsmatch. Den som är snabbast i starten hinner oftast 

först till alla lösa bollar, springer ifrån motståndaren för att skapa fria ytor eller springer ikapp 

motståndaren för att förhindra en målchans. En annan viktig faktor i sådana situationer är 

förmågan att kunna läsa spelet. Om en spelare kan räkna ut vad den andra spelaren kommer 

att göra eller var bollen kommer att hamna så kan denne redan börja springa och på så sätt 

skapa sig en fördel och komma vinnande ur situationen. Däremot har man sett att elitspelare 

har bättre resultat på både sprint- och hopptest jämfört med subelit- och kontrollgrupper 

(11,12). Kanske kan sprint- och hoppförmågan vara direkt avgörande om en ung/junior 

spelare kommer att bli elitspelare i framtiden? 

 

Fortsatt forskning inom området skulle kunna vara ett upplägg som sträcker sig över 6 veckor 

med 2 pass per vecka för att se om resultatet hade blivit detsamma med samma träningsvolym 

men under en kortare period samt en power analys före och efter träningsprogrammet. Även 

större grupper (ca 20 personer i varje grupp) skulle vara att rekommendera för att få 

normalfördelade grupper och därmed ett mer tillförlitligt resultat. 

 

Slutsats 
 

Studien visar att 12 veckors specifik träning kan öka den vertikala hopphöjden och att det 

finns en trend till ökad acceleration hos unga tjejer. Därför bör alla lag försöka träna 

accelerationshastigheten specifikt för att skapa de bästa fysiska förutsättningarna för att kunna 

prestera maximalt under matcher.  

 

 



Daniel Fredriksson  
2010-05-17 Sida 12 
 

REFERENSER 
1. Dunning E Sport Matters: Sociological Studies of Sport, Violence and Civilization. 

London: Routledge 1999. 

2. FIFA http://www.fifa.com/aboutfifa/developing/releases/newsid=88048.html 2001. 

Besöktes 2010-01-05.  

3. Little T, Williams AG.  Specificity of acceleration, maximum speed and agility in 

professional soccer players. Journal of Strength and Conditioning Research, 2005, 19(1), 76–

78. 

4. Verheijen R. Complete handbook of conditioning for soccer. Reedswain 1998. 

5. Schmid S, Alejo R. Complete conditioning for soccer. United graphics 2002. 

6. LaPrath D. Coaching girl’s soccer successfully. Human Kinetics 2009. 

7. Blazevich A. Sports biomechanics. A&C Black Publishers Ltd. 2007 

8. Hoff J, Helgerud J. Endurance and strength training for soccer players, 

physiological considerations. British Journal of Sports Medicine 2004; 34(3): 165-180. 
9. Rienzi E, Drust B. Investigation of anthropometric and work-rate profiles of elite South 

American international soccer players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 

2000; 40: 162-9. 

10. Ruiz L. Soccer secret to success. Reedswain publishing 2001. 

11. Stölen T, Chamari K. Physiology of soccer, an update. British Journal of Sports Medicine 

2005; 35(6): 501-536. 

12. Gissis I, Papadopoulos C. Strength and speed characteristics of elite, subelite, and 

recreational young soccer players. Res Sports Med. 2006 Jul-Sep;14(3):205-14. 

13. Mohr M, Krustrup P. Match activities of elite women soccer players at different 

performance levels. The Journal of Strength & Conditioning Research: 2008 Mar;22 (2):341-

9. 

14. Gatz G. Complete conditioning for soccer. Human Kinetics 2009. 

15. Dintiman G, Ward B. Sports speed. Human Kinetics 2003. 

16. Kraemer W, Häkkinen K. Strength training for sport. Blackwell science Ltd 2002. 

17. Vilberg A. Allmän idrottsfysiologi och anatomi. Gjerset, A & Annerstedt, C (red.) 

Idrottens träningslära. SISU Idrottsböcker 1997. 

18. Spinks C, Murphy A. The Effects of Resisted Sprint Training on Acceleration 

Performance and Kinematics in Soccer,Rugby Union, and Australian Football Players. The 

Journal of Strength & Conditioning Research: 2007 Feb:21(1):77-85 

19. Reilly T, Williams M. Science and soccer. Routledge 2007.  

20. Chu D. Jumping into plyometrics. Human Kinetics 1998. 

21. Faigenbaum A, Westcott W. Youth strength training. Human Kinetics 2009. 

22. Radcliffe, J, Farentinos, R. High powered plyometrics. Human Kinetics 1999. 

23. Kotzamanidis C, Chatzopoulos D. The Effect of A Combined High-Intensity Strength and 

Speed Training Program on the Running and Jumping Ability of Soccer Players. The Journal 

of Strength & Conditioning Research. 2005 May:19(2):369-375,  

24. Wolfe B, Lemura L. Quantitative Analysis of Single- Vs. Multiple-Set Programs in 

Resistance Training. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2004 Feb:18(1):35-

47 

25. Sanborn K, Boros R. Short-Term Performance Effects of Weight Training With Multiple 

Sets Not to Failure vs. a Single Set to Failure in Women. The Journal of Strength & 

Conditioning Research. 2000 Aug:14(3):328-331 

26. Schlumberger A, Stec J. Single-vs. Multiple-Set Strength Training in Women. The 

Journal of Strength & Conditioning Research. 2001 Aug:15(3):284-289 

http://www.fifa.com/aboutfifa/developing/releases/newsid=88048.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mohr%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Krustrup%20P%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract


Daniel Fredriksson  
2010-05-17 Sida 13 
 

27. Marx J, Ratamess N. Low-volume circuit versus high-volume periodized resistance 

training in women. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2001 Apr:33(4):635-643 

28. Wilmore J, Costill D. Physiology of sport and exercise. Human Kinetics 2008.  

29.  Fleck S, Kraemer W. Designing resistance training programs. Human kinetics 2004.  

30. Willoughby D. The Effects of Mesocycle-Length Weight Training Programs Involving 

Periodization and Partially Equated Volumes on Upper and Lower Body Strength. The 

Journal of Strength & Conditioning Research. 1993 Feb:7(1):2-8 

31. Page P, Ellenbecker T. The scientific and clinical application of elastic resistance. Human 

Kinetics 2003.  

32. Baechle T, Earle R. Essentials of strength training and conditioning. Human Kinetics 

2008. 

33. Hennessy L, Kilty J. Relationship of the Stretch-Shortening Cycle to Sprint Performance 

in Trained Female Athletes. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2001 

Aug:15(3):326-331 

34. Chamari K, Hachana Y. Field and laboratory testing in young elite soccer players. Br J 

Sports Med 2004;38:191-196.  

35. Rowland T. Children's exercise physiology, Volym 2. Human Kinetics 2005. 

36. Kotzamanidis C. Effect of plyometric training on running performance and vertical 

jumping in prepubertal boys. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2006 

May:20(2):441-445 

37. Wislöff U, Castagna C. Strong correlation of maximal squat strength with sprint 

performance and vertical jump height in elite soccer players. Br J Sports Med 2004;38:285–

288 

38. Safran MR, Seaber AV. Warm-up and muscular injury prevention. An update. Sports 

Med. 1989 Oct;8(4):239-49.  

39. Shellock FG, Prentice WE. Warming-up and stretching for improved physical 

performance and prevention of sports-related injuries. Sports Med. 1985 Jul-Aug;2(4):267-78. 

40. Fysprofilen http://www.fysprofilen.se/sv/default.aspx 2007.Besöktes 2010-04-09 

41. Sveriges olympiska kommitté http://www.sok.se/  2007. Besöktes 2010-04-09 

 

 

. 

http://www.fysprofilen.se/sv/default.aspx
http://www.sok.se/


Daniel Fredriksson  
2010-05-17 Sida 14 
 

BILAGA 1 

Träningsprogram 

Fas 1 Vila (sek) Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3

Snabbhet set x reps

Squat jump 60 3 x 4 3 x 5 3 x 6

Fallande start 60 4 x 10 meter 6 x 10 meter 4 x 15 meter

Staggered start 60 4 x 10 meter 6 x 10 meter 4 x 15 meter

Styrka

Split squat 45 4 x 6 4 x 7 4 x 8

Sätesaktivering 45 4 x 5 4 x 6 4 x 6

1 leg RDL 45 4 x 8 4 x 9 4 x 9

Planka 45 2 x 30-45 sek 2 x 30-45 sek 2 x 45-60 sek

Fas 2 Vila (sek) Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3

Snabbhet

Utfallshopp 60 4 x 4 4 x 5 4 x 6

Staggered start 60 4 x 10 meter 4 x 10 meter 2 x 15 meter

1/2 knästående start 75 4 x 10 meter 4 x 10 meter 4 x 10 meter

Partner resisted 60 4 x 10 meter 4 x 10 meter 4 x 10 meter

Styrka

Utfallssteg bakåt 45 4 x 6 4 x 6 4 x 7

Bäckenlyft 45 4 x 4 4 x 6 4 x 8

1 leg RDL 45 6 x 6 6 x 6 4 x 8

Planka 45 3 x 60 sek 3 x 60 sek 3 x 75 sek

Fas 3 Vila (sek) Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3

Snabbhet

Vertical jump 3 i rad 60 3 set 4 set 4 set

Partner resisted 60 4 x 5 meter 6 x 5 meter 6 x 5 meter

Flying 20 (acc 15+20m) 90 4 set 4 set 6 set

Styrka

Gående utfallssteg framåt 45 2 x 10 meter 2 x 15 meter 2 x 15 meter

Gående utfallssteg bakåt 45 2 x 10 meter 2 x 15 meter 2 x 15 meter

Bäckenlyft 45 6 x 5 6 x 6 4 x 6

Planka Combo 45 2 x 45-60 sek 2 x 45-60 sek 2 x 60-75 sek

Fas 4 Vila (sek) Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3

Snabbhet

Vertical Jump (load to explode) 60 3 x 4 3 x 4 3 x 4

Staggered start 90 4 x 20 meter 6 x 15 meter 6 x 10 meter

Styrka

Split squat 60 4 x 8 4 x 8 4 x 6

Bäckenlyft 60 6 x 5 4 x 6 4 x 4

Planka Combo 60 3 x 60-75 sek 2 x 45-60 sek 2 x 30-45 sek  
Varje pass inleds med hopp-, sprint- och plyometriska övningar när kroppen har som mest 

energi och avslutas med styrkeövningar, detta för att prestera maximalt under 

snabbhetsövningarna samt att minska risken för skador (22). Vilan mellan seten i sprint-, 

hopp- och plyometriska övningarna var mellan 60-90 sekunder beroende på intensiteten och 

hur krävande övningarna var (20,22). För styrkeövningarna var vilan mellan seten 45-60 

sekunder (21). Alla övningar utfördes i multipla set för maximal effekt (24,25,26,27,28). 

Träningen delades in i olika faser för variation och progression (21,29,30).  
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BILAGA 2 

Övningsutförande 

 

Snabbhetsövningar  

 
Squat jump – Personen gör en knäböjning till ca 90 grader i knäleden och pausar en sekund i 

det läget. Händerna ska hållas på sidan av magen/höften för att armpendling inte ska ske. 

Därefter hoppar personen jämfota rakt upp så högt som möjligt och landar mjukt på tårna.  

 
 

Fallande start – Personen står jämfota på startlinjen. Därefter lutar sig personen framåt och 

springer så fort som möjligt över den angivna sträckan när tränaren har signalerat för start. 

 
 

Staggered start – Personen står med en fot på startlinjen och den andra foten en bit bakom. 

Löpningen sker så fort som möjligt över den angivna sträckan när tränaren har signalerat för 

start. 
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Utfallshopp - Personen gör ett utfallssteg framåt och stannar i bottenläget. Därefter hoppar 

personen rakt upp så högt denne kan från detta läge och landar växelvis med höger och 

vänster ben framåt.  

 
 

½ knästående start – Personen startar med ena foten på startlinjen och det andra knäet i 

golvet en bit bakom. Därefter reser sig personen upp och springer så fort som möjligt över den 

angivna sträckan. 

 
 

Partner resisted – Denna övning utförs med en partner. Personerna står vända mot varandra. 

Den som agerar motstånd håller sina händer på den andres axlar. Den andra personen försöker 

springa så fort som möjligt över den angivna sträckan. Den som agerar motstånd ska inte hålla 

emot allt vad den kan utan det ska gå att springa med relativt hög hastighet.  

 

Vertical jump – Övningen börjar med att personen gör en snabb knäböjning till ca 90 graders 

vinkel I knäleden. Därefter vänder personen i bottenläget så fort som möjligt och hoppar 

jämfota så högt som möjligt. Armpendling får förekomma i vertical jump. 

 
 

Flying 20 (acc 15+20m) – Personen börjar med att accelerera i 15 meter för att sedan springa 

med maximal fart i 20 meter.  
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Styrkeövningar 

 
Split squat – Personen tar ett steg framåt med ena benet och det bakre knäet ska ligga mot 

golvet. Från detta läge trycker sig personen uppåt tills benen är sträckta och går därefter ner 

till utgångspositionen igen. Personen utför antalet angivna repitioner per ben och byter 

därefter ben. 

 
 

Gående utfallssteg framåt – Som split squat fast personen går framåt med varannat ben 

först. 

 

Sätesaktivering – Personen ligger på mage på golvet. Knäleden i ena benet vinklas till 90 

grader och personen trycker sedan upp det benet så högt denne kan. Stanna till 3 sekunder i 

toppläget och återgå sedan till ursprungspositionen. Utför antalet nämnda repetitioner och gör 

sedan samma sak med andra benet.  

 
 

1 leg RDL – Personen står på ett ben med armarna rakt upp i luften. Därefter lutar sig 

personen rakt fram tills överkroppen är parallell med marken för att sedan återgår till 

startpositionen.  
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Utfallssteg bakåt – Personen tar ett steg bakåt med ena benet och böjer det i knäleden tills 

knäet nästan tar i marken. Därefter trycker sig personen upp till startpositionen. 

 
 

Gående utfallssteg bakåt – Samma utförande som Utfallssteg bakåt fast personen går bakåt 

istället för att trycka upp sig till startpositionen igen. 

 

Bäckenlyft – Personen ligger på rygg med båda fotsulorna i marken och böjda knäleder. 

Personen trycker därefter upp höften mot taken och håller kvar ca 3 sekunder i toppläget för 

att sedan återgå till startposition. 

 
 

Planka – Personen ligger ner med fötterna och armbågarna i marken. Magen ska i detta läge 

spännas och arbeta statiskt så länge som tiden i träningsprogrammet anger. 

 
 

Planka combo – Samma som planka men personen lyfter antingen en arm eller ett ben från 

marken. 

 


