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Förord
Vi vill tacka våra handledare James Parker och Eva Strandell för ett stort engagemang och
delaktighet under vår uppsats. Vi vill även tacka både tränare och simmare från Laxens
simsällskap för medverkade i vår studie samt speciellt stöd och kunskap från Robin
Henriksson elitsimmare i Laxen, Halmstad.

Camilla Andersson & Lena Törnqvist

Sammanfattning
Tidigare studier har visat att spänst och explosivitet är relevant för olika idrottsprestationer.
Vidare finns det flertal studier inom plyometrisk träning som har påvisat förbättring av spänst
i sprintgrenar. Dock har få studier gjort om plyometrisk träning för simmare. Detta finner vi
uppseendeväckande då de studier som gjorts visat ha en positiv effekt och då framförallt i
start och vändningar inom sporten simning.
Syftet med studien var att se om simmare ökar sin explosivitet i starten genom att utföra ett
åtta veckors plyometriskt träningsprogram i samband med ordinarie träning. I studien använde
vi oss av en testgrupp bestående av sju manliga och tre kvinnliga elitjuniorer från simklubben
Laxen, Halmstad.
Testerna som gjordes var en repetition av max(1RM) på knäböj, long jump, squat jump och
tiden mellan startfasen och glidfasen. Vi analyserade även data med hjälp av dataprogrammet
Dartfish. Träningsprogrammet utfördes två gånger i veckan under åtta veckor då fokus låg på
att öka spänst och explosivitet. Övningarna bestod av one leg bounding, track jump, counter
movement jump med kast och vertikal hopp med medicinboll.
Förbättringarna var signifikanta i tre av fyra tester som utfördes. Medelvärde före studien på
1RM var 86.7 kilo (±16,8) och efter studien hade medelvärdet ökat till 95 kilo (±10,8).
Resultatet visade en signifikant skillnad (p = 0,05). Medelvärde före studien på squat jump
var 36,4 centimeter (±5,5) och efter studien hade medelvärdet ökat till 41,8 centimeter (±6,3).
Resultatet visade en signifikant skillnad (p = 0,001). Medelvärde före studien på long jump
var 2,42 meter (±22,5) och efter studien hade medelvärdet ökat till 2,64 meter (±23,3).
Resultatet visade en signifikant skillnad (p = 0,001). Simstarten visade ingen signifikant
skillnad däremot minskade testgruppen starttiden generellt med 9.2 procent. Medelvärde före
studien var 5,05 sekunder (±0,74) och efter studien hade medelvärdet ökat till 4,77 sekunder
(±0,42). Det test som visade störst förändring var i squat jump som ökade med 20 procent.
Slutsatsen var att simmarna fick en ökad kraftutveckling i nedre extremiteter. Detta visades
genom att det blev en signifikant skillnad i testerna 1RM, squat jump och long jump.
Simmarna har även fått en ökad prestation i starten på 9,2 procent. Även om inte det blev en
signifikant skillnad i starten är varje procentökning i elitsimning avgörande.

E ffect of plyometric training on swim start in elite junior swimmers

Abstract
Previous studies on power have shown the relevance for athletic performance. Furthermore,
there are several studies in plyometric training that demonstrate improvement in elasticity in
sprint performance. However, few studies have been made on plyometric training for
swimmers. We find it startling that no further studies have been made according to the
positive effects that have been shown in swim performance.
The aim of this study was to investigate if the swimmer can increase in power output by
performing plyometric training for eight weeks in link with regular exercise. In this study we
used a test group of seven male and three female elite junior swimmers from Laxen,
Halmstad.
The tests conducted were 1RM squat, long jump, squat jump and the time between start and
slide phase. We analyzed data with Dartfish. The training program was carried out twice a
week for eight weeks to increase power output. The exercises were one leg bounding, truck
jump, countermovement jump with medicine ball and vertical jump with weight.
The improvements were significant in three of four tests. Mean pre-test of 1RM was 86.7 kg
(± 16.8) and post-study had average increased to 95 kg (± 10.8). The results showed a
significant difference (p = 0.05). Mean pre-test on the squat jump was 36.4 inches (± 5.5) and
post-test had average increased to 41.8 cm (± 6.3). The results showed a significant difference
(p = 0.001). Mean pre-test on the long jump was 2.42 meters (± 22.5) and post-test had
average increased to 2.64 m (± 23.3). The results showed a significant difference (p = 0.001).
The swim start showed no significant difference but the time was reduced by 9.2 percent. The
greatest difference was in squat jump, which had an increase of 20 percent.
The conclusion was that the swimmers gained a greater force after the training period. The
tests in 1RM, squat jump and long jump had a significant difference. The swimmers had an
increase in performance at the start of 9,2 percent. Although it was not a significant difference
in the start, each percent increase in elite swimming is important.
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1. Inledning
Målet med studien var att ta reda på om ett åtta veckors plyometrisk träningsprogram kan öka
simmares explosivitet. Denna typ av träning har visat sig vara ett effektivt sätt att få
musklerna att uppnå maximal kraft snabbt och har som syfte att öka den explosiva
reaktionseffekten hos både kvinnor och män (Kotzamanidis, 2006).
Simmare som tävlar i sprint behöver spänst och explosivitet för att få en bra start i loppet.
Sprint är mellan 50-100 meter, därför är varje moment i loppet viktigt. Vid en bra start kan
simmaren utöka ett försprång gentemot konkurrenterna. Plyometrisk träning kan ha stor
inverkan då simstarten kräver en explosiv reaktionseffekt i musklerna, vilket står för 30
procent av den totala tiden (Chollet et al, 2010). När marginalerna till att vinna på elitnivå är
så små som 0,01 del av en sekund kan det vara oerhört viktigt att simmaren har tränat sin
spänst så att de får en snabbare utgångshastighet i starten (Bishop et al., 2009).

2. Bakgrund
2.1 Simning
2.1.1 Historia om simning
Simningens historia går långt bak i tiden. Redan på 1600-talet blev simning populärt och då
främst i Japan. De första tävlingarna arrangerades 1603, men först 1837 i London
organiserades simning som en sport. De första reglerna inom simning skrevs först 1869
(Fourny et al., 2002).
I olympiska spelen 1896 i Aten tävlade herrar över distanserna 100, 500 och 1200 meter.
Simmarna började inte tävla i simbassäng förrän OS i Paris 1924. Internationella
simförbundet FINA bildades 1908 av tio nationer och i OS samma år användes tre olika
simsätt, frisim, bröstsim och ryggsim. I nutid är simsportens största tävlingar VM och OS.
Idag finns det inte bara medel och långdistans utan även kortare sprint distanser på 50-100
meter. Sprint distanser kräver snabb reaktion, styrka och explosivitet i underkroppens
muskulatur och kan vara avgörande för prestationen i simstarten och även i vändningarna
under loppet (Cook et al., 2011).
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2.1.2 Simstart
Det har funnits främst två typer av sprintstarter som används av elitsimmare under de senaste
10 åren. De två typerna är Grab- och Track start. Vid en Track start sker en asymmetrisk
fotplacering där ena foten är placerad på den främre startgropen och den bakre foten längre
bak på pallen. Händerna tar tag i kanten av pallen så att kroppens tyngdpunkt hamnar på den
främre foten. Track start påminner om en sprintstart i friidrott och har visat sig ge en bättre
stabilitet i kroppen samt att simmarna får in startpositionen enklare, så att de kan fullfölja
startfasen ner i vattnet (Rutemiller, 1995). Denna startposition minskar även risken för
tjuvstart. Tekniken i Track start skiljer sig från Grab start där böjda händer och fötter är i linje
med varandra och placerade längst ut på pallen (Juba, 2001).
I 50- och 100 meterssimning är en bra prestation starkt kopplad till en bra startposition. Den
totala starttiden till 15 meter omfattar en allt viktigare start från pallen. En start i simning har
tre faser; startfas, luftfas och glidfas. Startfasen sker när simmaren lämnar pallen efter
startsignal och kallas även reaktionstid. Luftfasen sker från startpall fram till igång i vattnet. I
luftfasen bör simmaren vara så liten tid som möjligt i luften, där av krävs både teknik och
explosiv kraft i reaktionstiden. Detta gör att simmarna snabbt kan accelerera från pallen och
på så sätt minska avståndet genom luften med en jämn och stark kraft (Elipot et al., 2009).
Högre acceleration ger en lägre tid och därmed ökad prestation i simloppet. De vanligaste
reaktionstiderna för en simmare är mellan 0,65- 0,8 sekunder, de snabbaste i världen ligger på
0,5 sekunder. Glidfasen börjar när simmaren befinner sig i vattnet fram tills att simmaren
inleder ben kickningen (Elipot et al., 2009). Glidfasen kräver mycket teknik hos simmare
både i vatten ingången och under vattnet. Med en bra reaktionstid och god teknik i starten
ökar det chanserna till ett bra simlopp (Blazervich, 2007).
Simdykets start utgör en mindre del av simloppet. Genom att dra nytta av en bra start kan
detta vara skillnaden mellan att vinna och förlora i en tävling. Därför är det viktigt att lägga
tid och kraft för att få starten så optimal som möjligt (Juba, 2001). Tidigare analyser har även
visat att startfasen till vattnet är av starkt avgörande för att uppnå en effektiv inledning på ett
simlopp. Trembly och Fielder (2009) anger även att start från pall kräver maximal explosiv
kraft.
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2.1.3 Kravprofil
Simmaren bör vara både stark och uthållig, vilket blir ett resultat från den träningsmängden
som krävs.
Träningen är komplex. En simmare tränar mycket intervallträning, styrketräning med vikter
samt statiskt träning. De tränar även långa konditionspass för att stärka uthålligheten. Före
tävlingssäsongen ska träningsmängden reduceras så att kroppen hinner återhämta sig och
depåerna fyllas på (Fourny et.al 2002).
Musklerna i överarmar, mage och lår är de som vanligtvis utvecklas mest hos en simmare. Det
underlättar om simmaren har smala höfter eftersom motståndet i vattnet då minskar. Långa
simmare har fördel eftersom deras simtag blir längre (Fourny et.al 2002).
God muskulär styrka och explosivitet är faktorer som krävs inom simning, för att simmaren
skall få en så snabb reaktionstid som möjligt från startpallen. De snabbaste reaktionstiderna
hos en elitsimmare ligger mellan 0,5- 0,8 sekunder. Att ha med i beräkningarna vid
reaktionstiden är att av de 0,5- 0,8 sekunder tar det ungefär två tiondelar av en sekund för
simmaren att reagera på startsignalen till att generera kraft från pallen (Elipot et al., 2009).

2.1.4 Explosivitet
Människor kan utveckla många olika former av explosiv kraft såsom hopp, spark eller kast.
Explosiv benkraft är en viktig komponent för att öka prestationen i många idrottsgrenar. Det
finns ett starkt samband mellan ökad explosiv benkraft och ökad höjd i vertikalhopp
(Potteiger et al, 1999). Styrka och explosivitet i benen är inte de ända orsakerna till att en
person kan hoppa högre, det krävs även kontroll och balans för att utföra rörelsen och för att
maximera kraften i den så kallade Stretch shortening cycle (SSC). Gemensamt för explosiva
rörelser är att de har kort varaktighet och höga vinkelhastigheter. Det är till stor fördel att
snabbt kunna utnyttja sin explosivitet i starten av sin rörelse (Slawinski et al, 2010).
Styrka och explosivitet är faktorer som krävs för att idrottare ska bli framgångsrika i
respektive idrott (Cook & Shoulder, 2003). Flertalet träningsmetoder, såsom användandet av
vikter, explosiv träning och vibrationsträning har använts för att förbättra den fysiska styrkan.
Dock anses plyometrisk träning även vara effektivt för detta ändamål, vilket stöds av tidigare
3

forskning (Sáez-Sáez de Villarreal et al., 2009; Markovic, 2007). Det finns många studier som
påvisar att förbättringar har skett i spänst med hjälp av plyometrisk träning, Kotzamanidis
visade genom sin studie att förbättringar skedde i vertikala hopp för sprintlöpare.
Sportspecifik plyometrisk träning är ett sätt att förbättra musklernas funktion, vilket har en
praktisk betydelse för idrottsprestationer (Bishop et al., 2009). Plyometriskt träningsprogram
är relevant i simning eftersom det tillåter muskelstyrka utan att ändra kroppsformen (Potdevin
et al, 2011).

2.1.5 Plyometrisk träning
Plyometrisk träning är ett komplement till simmares ordinarie träningssätt och är ett effektivt
sätt att träna upp spänst och explosivitet, vilket simmare generellt behöver förbättra vid start
och i vändningar (Chollet et al, 2010). Plyometrisk träning överdriver SSC, med hjälp av
aktiviteter såsom hoppning och studsningar. Denna träningsform har visat sig förbättra
hoppförmågan samt andra kraftiga rörelser. Plyometrisk träning ger en bättre möjlighet för
muskler att lagra och återge elastisk energi under SSC (Mc Ardle, 2010).
Genom att applicera plyometrisk träning kan idrottaren effektivisera det neuromuskulära
systemet till att uppnå maximal explosivitet. Spänst och explosivitet har fastställts, av flertal
forskare, att vara en värdefull träningsmetod för att öka kraftpotentialen (Kotzamanidis,
2006). Effekten av träningen beror på hur sportspecifika övningar är och att de tillämpas med
lämplig frekvens och intensitet under en längre period (Bishop et al., 2009).
Plyometriskt träningsprogram bör utföras under 4-20 veckor för vuxna och för unga juniorer
bör träningsprogrammet utföras under 6-10 veckor (Potdevin et al, 2011). Det finns inget som
fastställts angående vilken ålder som en idrottare bör ha för att delta i plyometriskt
träningsprogram. Det rekommenderas dock att idrottaren har en god förståelse om
plyometrisk träning, landningstekniker samt att de fokuserar på teknik i början av
träningsperioden. De bör även ha en god kroppskontroll och bra grund styrka. Andra faktorer
som spelar in är landingsytan, träningsområdet, utrustning, ordentliga skor och tillsyn av
idrottarna (Bishop et al., 2009).
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2.1.6 Fysiologiska effekter av plyometrisk träning
När en nervimpuls når nervändslutet frisläpps transmittorsubstanser som diffunderar över till
målcellen och binder sig till speciella receptorstyrda jonkanaler. Natriumjoner kommer in
genom cellens membran genom de speciella jonkanaler som öppnas. När dessa joner kommer
in i cellen sker en depolarisering i cellen, då blir cellen mer positivt laddad. Efter en viss gräns
kommer tröskelvärdet att nås och en aktionspotential utlöses och i detta fall sker en
muskelkontraktion. Genom att applicera plyometrisk träning lär sig kroppen att adaptera
fortare, med det menas att tröskelvärdet uppnås snabbare (Mc Ardle, 2006).

Plyometrisk träning är utformad till att förbättra det neuromuskulära utförandet. För nedre
delen av kroppen innefattar detta exempelvis ett hopp eller flera hopp i följd (Sáez-Sáez de
Villarreal et al., 2009). Vidare kan hoppen variera i intensitetsnivå eller hur hoppen utförs.
Forskningsresultat tyder på att plyometrisk träning förbättrar styrka, kraft, koordination och
den totala prestationsförmågan. Dessutom anses olika vertikala hopp mäta olika
styrkekvaliteter (Potteiger, 1999). Exempelvis anses djup knäböj reflektera individens
förmåga att utveckla explosivitet under koncentriska förutsättningar, medan flera hopp i rad
reflekterar benets kraft under korta SSC (Maulder & Cronin, 2005).
SSC är en kombination av en excentrisk muskelkontraktion som omedelbart följs av en
koncentrisk kontraktion (Potdevin et al, 2011). Muskelenheternas förmåga att lagra och återge
elastisk energi är viktigt i rörelser som involverar SSC, såsom acceleration vid snabblöpning
och höga. Muskeln genererar mer kraft och är effektivare under de koncentriska
kontraktionerna med föregående excentriska kontraktioner (Turner et al, 2003). Plyometrisk
träning utnyttjar SSC där excentriskt och koncentriskt muskelarbete används (Potdevin et al,
2011).
De snabba muskelfibrerna (typ II) hittas främst i de muskler som står för spänst och
explosivitets utveckling, vilket ger en snabb kontraktionshastighet. Typ II muskelfibrerna
aktiveras vid hastighetsförändringar så som acceleration, vilket bidrar till ökad kraftutveckling
(Mc Ardle, 2010). I simstarten krävs Reaction Force Duration (RFD), vilket menas med en
snabb och explosiv reaktion där kroppen utnyttjar den tidigt excentriska kontraktions fasen i
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SSC. I den tidiga excentriska kontraktions fasen verkar den som ett gummiband som dras åt
för att sedan skapa en snabb acceleration från stilla stående till maximal hastighet.

3. Syfte
Syftet med studien var att se om simmare genom ökad explosivitet blir snabbare i starten.

3.1 Frågeställning
Kan ett åtta veckors plyometriskt träningsprogram öka simmares explosivitet i starten?
Kommer simmarna generellt att öka i styrka och explosivitet?

4. Metod
4.1 Studiedesign
Tio juniorelitsimmare fick till uppgift att träna plyometrisk träning under åtta veckor. Detta
blev en interventionsgrupp och resultaten kontrollerades före och efter träningsprogrammet.
Testpersonerna (TP) fick fylla i en blankett om deras skadehistorik innan studien påbörjades.
Testledarna fyllde i ett protokoll med ålder och vikt för alla TP innan testerna utfördes. Tester
genomfördes under två dagar och gjordes veckan före träningsstart och veckan efter åtta
veckors träningsprogram. Testerna gjordes i samma ordningsföljd båda vid före och efter
träningsprogrammet. Under studiens gång var det samma person som skötte utrustningen och
mätningarna. TP fick tre försök på sig vid varje test i gymmet och två försök i simhallen. I
gymmet utfördes 1RM, squat jump och long jump. I simhallen gjordes starter från pall.
Under hela testperioden förde samtliga deltagare anteckningar om hur de upplevt dagens
träningspass.

4.2 Testpersoner
Testgruppen bestod av sju manliga och tre kvinnliga elitsimmare från simklubben Laxen,
Halmstad. Testgruppen var i åldern 15-24 år. Samtliga var vid studiens start fullt friska.
Skriftligt samtycke till deltagande gavs av alla TP före studiens början. De som var
minderåriga hade med sig en underskrift från målsman.
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4.3 Plyometriskt träningsprogram
Träningsprogrammet utfördes två gånger i veckan med tio minuters uppvärmning.
Träningstillfällena under veckan var lagda med 72 till 96 timmars vila mellan varandra på
grund av att plyometrisk träning är tungt för kroppen. TP utförde varje övning med tio
repetitioner vid varje set. Första veckan fick TP göra en testomgång på träningsprogrammet,
där enbart tio repetitioner gånger ett set utfördes. Detta på grund av att TP skulle få in teknik i
övningarna för att minska skaderisken. Seten ökade därefter varannan vecka (se tabell 1).
Under hela träningsperioden skulle TP vila tre minuter mellan varje set för att få en optimal
återhämtning.
Övningar som genomfördes var one leg bounding (se bilaga 1) där TP gick ner i ett utfallssteg
för att sedan hoppa upp och för att sedan landa med motsatta benet fram och därefter gå ner i
ett nytt utfallssteg. Nästa övning var track jump (se bilaga 2) där TP först stod stilla med båda
fötterna på marken, 120 graders vinkel i knäleden. TP fick ta hjälp av arm pendling för att
sedan hoppa jämfota upp på en bänk och snabbt ner igen med minimal markkontakt men med
maximal kraft upp på den andra bänken. Mellanrummet mellan bänkarna var 1 meter och
höjden på bänkarna var 45 centimeter och 30 centimeter breda. Den tredje övningen var
counter movement jump med medicinboll (se bilaga 3). TP utförde en långsam knäböj för att
sedan hoppa jämfota fram snabbt och explosivt samtidigt som TP kastar bollen till
motpartnern. TP använde sig av medicinboll som externkraft. Medicinbollarna fanns i tre
viktklasser, 3 kilo, 4 kilo och 5 kilo. Det var frivilligt vilken vikt TP använde. Vertical jump
(se bilaga 4) utfördes efter ordinarie styrketräning. Övningen utfördes genom att gå ner i en
djup knäböj för att sedan hoppa med så mycket kraft som möjligt rakt upp och armarna följer
med upp med medicinbollen.
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v.1

v.2

v.3

v.4

v.5

v.6

v.7

v.8

Vila 3
min/set

Vila 3
min/set

Vila 3
min/set

Vila 3
min/set

Vila 3
min/set

Vila 3
min/set

Vila 3
min/set

Vila 3
min/set

10min

10min

10min

10min

10min

10min

10min

10min

O ne leg
bounding

10 rep
1 set

10 rep
2 set

10 rep
2 set

10 rep
3 set

10 rep
3 set

10 rep
4 set

10 rep
4 set

10 rep
5 set

T rack jump

10 rep
1 set

10 rep
2 set

10 rep
2 set

10 rep
3 set

10 rep
3 set

10 rep
4 set

10 rep
4 set

10 rep
5 set

Counter
movement+
medicinball
V ertical jump
with
medicinball

10 rep
1 set

10 rep
2 set

10 rep
2 set

10 rep
3 set

10 rep
3 set

10 rep
4 set

10 rep
4 set

10 rep
5 set

10 rep
1 set

10 rep
2 set

10 rep
2 set

10 rep
3 set

10 rep
3 set

10 rep
4 set

10 rep
4 set

10 rep
5 set

W arm up

T abell 1. Åtta veckors plyometriskt träningsprogram.

4.4 Genomförande
De fyra övningarna utfördes två gånger i veckan i samband med ordinarie styrketräning. Varje
vecka var försöksledarna tillgängliga i gymmet. Övningarna utfördes i samma ordning gång.
Tio minuters uppvärmning med valfri utrustning utfördes innan träningsprogrammet.
TP utförde tre övningar från träningsprogrammet före styrketräning och avslutade sedan
träningspasset med vertikal hopp. Detta för att kroppen skulle kunna adaptera för att optimera
den plyometriska träningen.

4.5. Tester
I studien var det sju manliga och tre kvinnliga elitsimmare mellan 15-24 år som testades.
Elitsimmarna blev en interventionsgrupp där resultaten jämfördes före och efter. Testerna
delades upp på två dagar; gym- respektive simhall. Tester som utfördes i gymmet var mätning
av hopphöjd genom vertikal hoppmatta, 1RM i knäböj och long jump. TP fick verbal
uppmuntran för att maximera prestationsförmågan. Dag två fick TP utföra ett test från
startpall. Filmning och tidtagning utfördes från start till att TP kom upp efter glidningsfasen
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(15 meter). Testerna gjordes i samma ordning båda gångerna. De tester som gjordes under
studiens gång hade samma testledare.

4.5.1 1RM test på knäböj
Repetition Maximum står för hur mycket vikt idrottaren klarar av att lyfta vid angivet antal
repetitioner. TPs position var fötterna axelbrett och ner i 90 graders flexion i knäled. Innan
1RM utfördes gjordes uppvärmning med tre set. Första setet bestod av tio repetitioner med 30
procent av kroppsvikten, andra setet sju repetitioner med 60 procent av kroppsvikten och
sedan tre repetitioner med 90 procent av kroppsvikten. Tre minuters vila mellan varje set.
Därefter fick TP utföra 1RM som TP uppskattade att de kunde utföra. Om TP misslyckades
sänktes vikten och TP fick göra ett nytt försök, detta gällde även om mer vikt krävdes. De fick
dock bara tre försök på sig.

4.5.2 Vertikal hoppmatta/ Squat Jump
IVAR-testsystem användes för att beräkna hopphöjd. Det är ett system för mätning av bland
annat spänst och reaktionsförmåga. Hopphöjden räknas ut genom hur lång tid TP är i luften
med hjälp av infrarött ljus (IVAR-testsystem på SH Sport & Fitness i Mora). Utgångsposition
var att stå i knäböj, fotposition skulle vara samma vid start och landning. Armpendling var
tillåten.

4.5.3 Long jump
TP hoppade från uppmätt linje. TP fick använda arm pendling. Hoppet mättes från stortån på
den främre foten. Tre hopp utfördes med 30 sekunders vila mellan hoppen.

4.5.4 Simstart
Tidtagning från startpallen och glidningsfasen har inte genomförts i tidigare studier. Där av
gjordes ett test-retest på en oberoende person för att säkerhetsställa att testet var
genomförbart. Tidtagningen startade när TP släppte händerna från startpallen tills att TP kom
upp med huvudet ovanför vattenytan igen efter dyket från pallen. TP blev informerade att
dyka i när de kände sig redo. När TP släppte händerna från pallen startades tidtagningen, som
gjordes manuellt.

4.5.5 Analys av simstarten i Dartfish
9

TP filmades i simstarten, vilket sedan analyserades i Dartfish software (Dartfish, Fribourg,
Switzerland). Där vi analyserade reaktionstiden.

4.6 Statistisk analys
Microsoft Office Excel, 2010 användes för att beräkna resultaten. I programmet användes ett
beroende students t- test för att få fram statistiska skillnader mellan före och efter testerna
med valda signifikansnivåer; p=.05 och p=

4.7 Etiska aspekter
TP fick information gällande att medverkan var frivillig och fick avbrytas när som helst, samt
att de mottagna svaren behandlades konfidentiellt och enbart användes i studiens syfte. TP
under 18 år var tvungna att ha målsman underskrift för att TP skulle få delta i studien.

5. Resultat
Resultaten visade en signifikant skillnad i 1RM (p= <0,05), Squat jump (p= <0,001) och Long
jump (p= <0,001) (Se tabell 2). Tiden för simstarten gav en generell minskning på 9,2
procent. Samtliga tester har gett en positiv ökning och har visat att plyometrisk träning har
gett framgång.
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T abell 2. Tabellen visar varje TPs före och efter resultat samt medelvärde för hela

testgruppen och standardavvikelsen. * Visar signifikant skillnad (p=0,05) och ** visar
signifikant skillnad (p=0,001).

5.1 1 RM på knäböj
Efter ett åtta veckors plyometriskt träningsprogram i samband med ordinarie styrketräning
visade resultatet på en förbättring av benmuskelstyrka hos nästan alla deltagare. Medelvärde
före studien var 86.7 kilo (±16,8) och efter studien hade medelvärdet ökat till 95 kilo (±10,8).
Resultatet visade en signifikant skillnad (p = 0,05). Medelvärdet på ökad muskelstyrka låg på
8.4 Kilo. Resultatet gav en generell ökning på 12 procent. Se figur 1 för ytterligare resultat.
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F igur 1. Staplarna visar deltagarnas resultat före och efter

Träningsprogrammet i en knäböj.

5.1.2 Vertikal hoppmatta/ Squat jump
Resultaten visade att de hade skett en förbättring i hoppförmågan. Medelvärdet för
testgruppen på förbättrad hoppförmåga var 5.3 centimeter. Medelvärde före studien var 36,4
centimeter (± 5,5) och efter studien hade medelvärdet ökat till 41,8 centimeter (± 6,3).
Resultatet visade en signifikant skillnad (p=<0,001). Generell förbättring i höjd hos
testgruppen gav en ökning på 20 procent. Se figur 2 för ytterligare resultat.

F igur 2. Staplarna visar deltagarnas resultat före och efter

Träningsprogrammet i squat jump.
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5.1.3 Long Jump
Resultaten visade att det har skett en förbättring i hoppförmågan. Medelvärdet för testgruppen
på förbättrad hoppförmåga på 22 centimeter. Medelvärde före studien var 2,42 meter (±22,5)
och efter studien hade medelvärdet ökat till 2,64 meter (±23,3). Resultatet visade en
signifikant skillnad (p=<0,001). Generell förbättring i höjd hos testgruppen gav en ökning på
9.2 procent. Se figur 3 för ytterligare resultat.

F igur 3. Staplarna visar deltagarnas resultat före och efter

Träningsprogrammet i long jump.

5.1.4 Simstart
Resultaten visade att TP hade blivit snabbare i starten. Simstarten visade ingen signifikant
skillnad däremot minskade testgruppen starttiden generellt med 9.2 procent. Medelvärde före
studien var 5,05 sekunder (±0,74) och efter studien hade medelvärdet minskat till 4,77
sekunder (±0,42). Se figur 4 för ytterligare resultat.

F igur 4. Staplarna visar deltagarnas resultat före och efter

Träningsprogrammet i simstart. Förbättringen ses genom
att starttiden har minskat.
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6. Diskussion
Det har visat sig att en optimal simstart kan ha betydande effekt för hela loppet. För att bli en
framgångsrik simmare krävs det att simmaren utvecklat explosiv och reaktionssnabb kraft i
starten. För att lyckas utveckla starten till optimal nivå var vår hypotes att det krävs
plyometrisk träning, då detta genererar till en explosiv reaktionseffekt i musklerna (Potdevin,
2011). När marginalerna till att vinna är så små som 0,01 sekund i sprintsimning kan det vara
oerhört viktigt att ha ett träningsprogram, innehållande plyometrisk träning som gör att
spänsten ökar så att starten förbättras (Bishop et al., 2009, Kotzamanidis, 2006)
Vidare har studier visat att effekten av träningen beror på hur sportspecifika de är och att de
tillämpas med lämplig frekvens och intensitet under en längre period (Bishop et al., 2009).
Detta tog författarna hänsyn till och gjorde övningarna sportspecifika och under en så lång tid
som var möjlig. Övningarna gjordes som ett komplement till ordinarie styrketräning och
simning. Plyometrisk träning är ett ultimat komplement då denna sortens träning förbättrar
styrka utan att ändra kroppssammansättningen (Potdevin, 2011).

6.1 Resultatdiskussion
Resultatet av studien visade på signifikanta förbättringar i tre av testvariablerna men inte av
simstarten. Detta visar att det sportspecifika plyometriska träningsprogrammet som togs fram
ledde till framgång vad det gäller explosivitet och tendens till att simmarna har blivit snabbare
i starten. Att simstarten inte nådde signifikant nivå kan bero på flertalet parametrar såsom val
av statistisk metod, att övningarna inte varit tillräckligt sportspecifika eller att gruppen var
både liten och inte homogen. Förutom ett bortfall på grund av skada, lyckades de alla övriga
fullfölja hela studien utan några större komplikationer.
Squat jump var ett av testen som gav en siginifikant skillnad på p=<0,001. TP ökade generellt
med 20 procent, vilket är en extremt positiv ökning och visar att träningsprogrammet gav
effekt. Vi hade förutsatt att en ökning främst skulle ske här eftersom det är framförallt
hoppförmågan som förbättras vid plyometrisk träning.
Long jump är ett mer sportspecifikt test där de skjuter ifrån med kraft från benen i det
horisontella planet, vilket liknar positionen från startpallen i simning. Här var det en
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signifikant skillnad på p=<0,001. Även här kunde vi förutspå att det skulle bli en signifikant
skillnad.
I 1RM var det en signifikant skillnad på p=<0,05. Testgruppen hade en generell styrke
utveckling på 12 procent. Studien visade sig vara relevant för sprintsimmare då de ökade i
styrka och explosiv ben kraft!" Trembly och Fielder (2009) fastställer att start från pall kräver
maximal explosiv kraft. Detta gör att simmarna är snabba från pallen och kan då öka
avståndet med en jämn och stark kraft. När simmaren får en högre fart leder det till minskad
tid i loppet (Elipot et al., 2009).
Simstarten minskade generellt med 9.2 procent i gruppen. Minskningen var dock inte
statistiskt säkerställd, men kan vara en tendens som pekar på att studien förtjänar att göras
med en större och mer homogen grupp då andra studier har visat hur viktig tiden i starten är i
ett simlopp. Med tanke på hur lite det skiljer mellan vinnaren och förloraren i ett simlopp är
därför simstartens minskning av stor betydelse (Bishop et al, 2009). Generellt minskade
testgruppen sin starttid, därmed tror vi rent hypotetiskt att simmarna förbättrade hela
simloppet. Det optimala hade varit att mäta testgruppens simstart under en tävling då de är
motiverade på ett helt annat sätt än vid testtillfället, vilket vi tror skulle påverka resultaten
annorlunda i simstarten.
Även om simmarna har fått en förbättring av explosivitet krävs det även teknik, tajmning och
balans i starten för att kunna utnyttja explosiviteten så att starttiden blir bättre. (Slawinski et
al, 2010). Detta kan ha varit faktorer som påverkade TP negativt vid testtillfällena. Genom att
dra nytta av en bra start kan det vara skillnaden mellan att vinna och förlora i en tävling. Det
är inte bara explosiviteten som spelar in för att få en bra start utan det är även viktigt att lägga
tid och kraft på teknik, tajmning och balans för att få en optimal start. (Juba, 2001).
Plyometrisk träning hjälper kroppen att förbättra den neuromuskulära kopplingen i musklerna
(Sáez-Sáez de Villarreal et al., 2009). Detta ser vi tydlig förbättring på, dels genom att titta
presultaten men främst TPs upplevda förmåga till förbättring. Vidare styrker studien gjord av
Kotzamanidis att idrottare kan effektivisera de neuromuskulära faktorerna till att uppnå
maximal explosivitet. Utifrån vad Kotzamanidis har kommit fram till i sin studie tror vi att om
testerna gjorts en gång till efter vila från plyometrisk träning under en viss tid skulle
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simmarna ha haft möjlighet att effektivisera de neuromuskulära enheterna och då fått en
signifikant skillnad i simstarten.
Trots att det finns många studier som belyser värdet av plyometrisk träning i olika
idrottsgrenar, är det svårt att hitta specifik forskning som gjorts rörande plyometrisk träning
av simstarten. Utifrån våra resultat blir vi förvånade över att inte mer forskning har gjorts på
detta, då resultaten visade sig vara positiva.

6.2 Metod diskussion
Studien var en interventionsstudie med en testgrupp på sju manliga och tre kvinnliga junior
elitsimmare i åldern 15-24 år. Kontrollgrupp var tvungen att uteslutas på grund av för få
deltagare. Då testgruppen skiljde sig åt i både ålder och kön blev det inte en homogen grupp
som vi tänkt från början. Vi antog först att det var en homogen grupp då de tävlade och
tränade i samma grupp och hade liknande träningserfarenheter. Detta visade sig inte vara
fallet. På grund av att gruppen var ojämn hade vi i framtiden sett att en liknande studie gjorts
fast på exemplevis 15 elitkvinnor inom simning i åldern 18-20. Detta skulle förmodligen göra
resultaten mer jämna.
Det finns inget som fastställts angående om vilken ålder som en idrottare fysiskt kan delta i ett
plyometriskt träningsprogram (Bishop et al., 2009). De riktlinjer som finns för att minimera
skaderisken är att fokus på teknik ska ligga i början av träningsprogrammet. Då TP var
nybörjare inom plyometrisk träning och relativt unga utförde TP tio repetitioner gånger ett set
första veckan för att hitta rätt teknik (Kotzamanidis, 2006). Dessa övningar kräver inte bara
styrka och explosivitet i benen utan även kontroll och balans för att kunna utföra rörelsen och
maximera kraften i SSC (Potteiger et al., 1999). Testledarna hade genomgång på övningarna
om vad som var viktigt att tänka på. Testledarna var närvarande en gång i veckan för att leda
och eventuellt korrigera tekniska fel. Detta gav förmodligen en positiv effekt då testledarna
hade uppsyn över dem och fanns där för stöd och råd.
Testerna valdes för att det var bra och relevanta tester för att mäta både styrka och
explosivitet. Squat jump är ett validerat test som används i många studier vid mätning av
explosivitet. Long jump användes för att det är ett sportspecifikt test där TP hoppar i det
horisontala planet. 1RM valdes för att se utvecklingen i styrka. Vi tänkte först använda oss av
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kraftplattor för att kunna mäta kraften i frånskjutet på startpallen. Då detta inte var möjligt på
grund av att det inte fanns utrustning som var vattentätt, där av testade vi starttiden från att TP
lämnade pallen framtill ben kickningen. Tidtagningen räknades från att TP släppte händerna
från pallen tills att de kommit 15 meter in i banan. Att tidtagningen började när TP släppte
händerna från pallen var på grund av att det var svårt att se frånskjutet från fötterna. Vi gjorde
ett flertal test re-test och upptäckte att det var svårt att se exakt när fötterna lämnade pallen.
Detta för att vi inte kunde använda oss av startsignal då simmarna utförde testet i en allmän
simhall. Detta gör att reaktionstiden för startsignalen utesluts.
Testerna delades upp under två dagar på grund av tidsbrist samt att tidtagningen och
filmningen av starten skulle utföras från startpallen i simhallen medan de andra testerna
utfördes i gymmet. Testerna gjordes i samma ordningsföljd både före och efter samt av
samma testledare. Detta har troligtvis minskat risken för fel källor.
Innan studien påbörjades hade vi fått en input om hur simmarna låg till inom styrketräning för
att sedan göra ett optimalt träningsprogram till dem. Här skedde en missuppfattning då vi
uppfattade att de hade goda kunskaper inom styrketräning. Så var inte fallet och var därför
tvungna att ändra om i det ursprungliga träningsprogrammet för att anpassa det till deras nivå.
Istället för externa vikter användes egen kroppsvikt och medicinboll då plyometrisk träning är
en tuff träningsmetod för kroppen. Medicinbollen fanns i tre varianter 3 kilo, 4 kilo och 5
kilo. Här borde vi haft medicinbollen i samma vikt då vi inte har fört någon rapport om vem
som använder vilken medicinboll. Detta kan ha gjort att visa TP utvecklats mer än andra i
styrka.
Innan testerna utfördes fick de information om att vila två dagar före testerna. Detta för att
kroppen skulle hinna återhämta sig från träning så att resultaten blev tillförlitliga. Då
elitsimmarna hade ett fullt schema var det bara sju av nio som hade optimal vila innan
testerna gjordes. Två av simmarna hade tävling dagen innan och de kände sig trötta och
saknade motivation till att göra testerna på utsatt dag. Detta kan ha påverkat resultaten
negativt då muskeltrötthet leder till att musklernas maximala kontraktionskraft reduceras (Mc
Ardle, 2010).
Plyometriskt träningsprogram bör utföras under 4-20 veckor för vuxna och för unga juniorer
bör träningsprogrammet utföras under 6-10 veckor (Potdevin et al, 2011). Författarna valde
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därför att göra ett åtta veckors träningsprogram då tidigare studier visat att det ger ett bättre
resultat än vid sex veckor. Träningsprogrammet startade under lågsäsong. Där av passade det
tidsmässigt att träna åtta veckor då säsongen sedan sätter igång med träningsläger och
tävlingar. Träningsprogrammet utfördes två gånger i veckan med tio repetitioner per set. TP
skulle vila tre minuter mellan varje set för att få en optimal återhämtning (Potteiger, 1999).
Vidare analyserade vi TPs träningsdagbok vilket visade att majoriteten har följt programmet
noggrant. Detta tror vi har en stor betydelse till varför vi fick så bra resultat. Gruppen var
motiverade

och

tog

studien

på

allvar.

Simtränarna

var

delaktiga

och

gjorde

träningsprogrammet till en del av deras ordinarie träning. Då de är unga och behöver tydliga
riktlinjer kan det ha påverkat resultaten positivt, att tränarna angivit träningen som
obligatorisk.
Plyometrisk träning är tungt och krävande för idrottare och därför bör TP vila mellan 72 till
96 timmar mellan träningstillfällena. Detta för att optimera explosivitetsutveckling och
minska skaderisken. Seten ökade efter varannan vecka för att kroppen och musklerna
adapterar, vilket kan förhindra vidare utveckling. Innan varje träningspass var det tio minuters
uppvärmning, detta för att minimera skaderisken.
Sportspecifik plyometrisk träning är ett sätt att förbättra musklernas funktion och ger en
betydande effekt för idrottsprestationer (Bishop et al., 2009). Detta tog vi hänsyn till och
utvecklade övningar till att efterlikna frånskjutet från startpallen. Detta gjorde att TP kopplade
in relevanta muskelgrupper under övningarna och utvecklades inom rätt områden. TP utförde
fyra övningar totalt vid varje träningspass varav en övning gjordes efter ordinarie
styrketräning för att återkoppla till plyometrisk träning. Detta för att kroppen lättare skulle
kunna återkoppla till plyometrisk träning.

7. Slutsats
Slutsatsen var att simmarna fick en ökad kraftutveckling i nedre extremiteter. Detta visades
genom att det blev en signifikant skillnad i testerna 1RM, Squat jump och Long jump.
Simmarna har även fått en ökad prestation i starten på 9,2 procent. Även om det inte blev en
signifikant skillnad i starten är varje procentökning i elitsimning avgörande.
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Bilaga 1
One leg bounding

Övningen One leg bounding där TP gick ner i ett utfallssteg för att sedan hoppa upp för att
sedan landa med motsatta benet fram och gå ner i ett nytt utfallssteg.

Bilaga 2
Track jump

Övning var Track jump där TP först stod stilla med båda fötterna på marken, 120 graders
vinkel i knäleden. TP fick ta hjälp av armpendling för att sedan hoppa jämfota upp på en bänk
och snabbt ner igen med minimal markkontakt men med maximal kraft upp på den andra
bänken.

Bilaga 3
Counter movement jump

Övningen var counter movement jump med medicinboll. TP utförde ett långsamt knäböj för
att sedan hoppa jämfota fram snabbt och explosivt samtidigt som TP kastar bollen till
motpartnern.

Bilaga 4
Vertical jump

Övningen vertikal jump utfördes genom att gå ner i en djup knäböj för att sedan hoppa med
så mycket kraft som möjligt rakt upp och armarna följer med upp med medicinbollen.

