
 
 
ABSTRAKT 
 
 
Det råder oklarheter om hur styrketräning för fotbollsspelare ska bedrivas på ett 
effektivt sätt. Syftet med studien var att undersöka hur fem veckors 
knäböjsträning med ”svänghjulsergometer (YoYo-squat)” påverkar styrke- och 
power relaterade prestationsfaktorer hos fotbollsspelare. Försökspersonerna var 16 
manliga försökspersoner i åldern 16-19 år. De delades in i försöksgrupp (N=9) 
och kontrollgrupp (N=7). Försöksgruppen tränade YoYo-squat 2 gånger i veckan 
kombinerat med fotbollsträning medans kontrollgruppen enbart tränade fotboll 
under fem veckor. Ingen övrig styrketräning för benen fick bedrivas under dessa 
veckor. Tester som utfördes var sprint 10 meter, 505 agility, sprint 30 meter,  
t-agility, CMJ, CMJa, SJ samt maximal prestation i YoYo-squat. En tid gånger 
grupp interaktion fanns i sprint 10 meter och 505 agility. Detta var en försämring i 
försöksgruppen från 1,75 till 1,80 sekunder i sprint 10 meter och från 2,32 till 2,37 
sekunder i 505 (p<0,05). Ingen tid gånger grupp interaktion fanns i sprint 30 
meter, t-agility och vertikalhopp (p>0,05). Försöksgruppen förbättrades 
koncentriskt/excentrisk i knäböj (38/36 %), enbensknäböj höger (35/34 %) och 
enbensknäböj vänster (39/37 %). Kontrollgruppen förbättrades i knäböj 
koncentriskt(14 %) samt enbensknäböj vänster koncentrisk/excentrisk (15/16 %) 
(p<0,05). Träning med YoYo-svänghjulsergometer hos unga fotbollsspelare under 
fem veckor förbättrar inte kvalitéer som sprint, riktningsförändringar och 
vertikalhopp.   
 
Nyckelord: Excentrisk, Koncentrisk, Riktningsförändringar, Sprint, Vertikalhopp, 
YoYo-squat 
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BEGREPP 
 
 
Agility   Riktningsförändringar 
CMJ   Counter movement jump 
CMJa   Counter movemnet jump with arms 
SJ  Squat Jump 
YoYo-squat   Samlingsnamn för knäböjsträning 
YoYo-svänghjulsergometer Träningsredskap  
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1. INTRODUKTION 
 
 
Fotboll är en komplex sport som kräver många olika fysiska kvalitéer exempelvis 

snabbhet, styrka och koordination (Balsom, 2011). Det råder fortfarande 

oklarheter om hur träning bör bedrivas på effektivaste sätt för att optimera dessa 

fysiska kvalitéer som krävs för fotbollsspelare. En av de viktigaste kvalitéerna hos 

fotbollsspelare är snabbhet, både vid sprint och vid riktningsförändringar. 

Riktningsförändringar kan defineras som snabb helkroppsförflyttning med 

förändring av hastighet eller riktning som ett svar på stimuli (Brughelli, Cronin, 

Levin, Chaouachi, 2008).  

 

Fotbollspelare ska helst utföra styrkeövningar där rörelsen sker över flera leder  

t ex knäböj och enbensknäböj. Detta för att förbättra intra- och intermuskulär 

koordination för muskelgrupper som är primära i fotboll. Den intramuskulära 

koordinationen kan vara av betydelse för att förbättra riktningsförändringar och 

sprint (Gissis, Papadopoulos, Kalapotharakos, Sotiropoulos, Komsis, 

Manolopoulos, 2006; Kramer & Häkkinen, 2000; Young, 2006).  Styrketräning är 

en metod för att förbättra sprintförmågan, vid både linjär sprint och 

riktningsförändringar (Deane, Chow, Tillman, Fournier, 2005; Mcbride, Mcbride-

Triplett, Davie, Newton, 2002; Jullien, Bisch, Largouet, Manouvrier, Carling, 

Amiard, 2008). En förbättring med 3,8 % vid sprint på 36,57 meter (40 yard) 

visades efter åtta veckors styrketräning av höftböjarna, denna träning utfördes tre 

gånger i veckan (Deane et al. 2005).  

 

Det finns ett starkt samband mellan 1RM knäböj och sprintförmåga (Balsom, 

2011; Chaouachi et al. 2009; Mcbride, Blow, Kirby, Haines, Dayne, Triplett, 

2009: Wislöff, Castagna, Helgeud, Jones, Hoff, 2004). Maximal styrketräning 

påverkar även effektutveckling (power) positivt. Detta påverkar flera typer av 

vertikalhopp och prestationer som kräver kraft t ex riktningsförändringar och 

sprint (Adams, O´Shea, O´Shea, Climstein, 1992; Christou, Smilios, Sotiropoulos, 

Volaklis, Pilianidis och Tokmakidis, 2006; Young, 2006; Wislöff et al. 2004). 

Detta beror på att den neurala anpassningen förbättras vilket gör att mer kraft kan 

produceras vid muskelkontraktioner. 
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Den neurala anpassningen innebär bla att fler motorenheter rekryteras  

(Kramer & Häkkinen 2000; Stølen, Chamari, Castagna, & Wisløff 2005). 

 

Vid ”tradionell” styrketräning (koncentrisk/excentrisk) för m. quadriceps används 

samma belastning i den koncentriska och excentriska fasen. Detta medför att den 

excentriska belastningen blir submaximal i vanliga övningar, eftersom potentialen 

för maximal kraftproduktion är större i excentriska muskelaktioner jämfört med 

koncentriska aktioner. Excentrisk overload innebär alltså att den excentriska 

kraften överskrider den koncentriska kraften under kort period (Norrbrand, Pozzo 

och Tesch, 2010). Vid t ex en fotbollsspark nås den största muskelstyrkan i det 

excentriska arbetet (Balsom, 2011).  

 

Genom att skapa en excentrisk overload kan effekten av den maximala 

styrketräningen förbättras vilket påverkar hypertrofi, explosivitet och 

kraftproduktion (Bette et al. 2010). Träning med enbenextension och en 

excentrisk overload på 40-50 % förbättrade 3RM med 27 % medan träning utan 

excentrisk overload enbart förbättrades med 11 % i den excentriska fasen 

(Hortobagyi, Devita, Money & Barrier, 2000). Excentrisk overload kan även vara 

av betydelse till förbättring av riktningsförändringar, detta kan möjligtvis ha en 

effekt i den nedbromsande fasen av riktningsförändringar som kräver excentrisk 

muskelstyrka (Brughelli et al. 2008; Kramer & Häkkinen, 2000; Sheppard & 

Young, 2005).  

 

Excentrisk overload kan skapas av en YoYo-svänghjulsergometer  

(Tous - Fajardo, Maldonado, Quintana, Pozzo och Tesch, 2006). YoYo-

svänghjulsergometer bygger på att tröghetsmotståndet (inertia) i svänghjulet 

skapar motstånd under både koncentriska och excentriska muskelaktioner.  

Genom att bromsa svänghjulet under en begränsad del av rörelseomfånget kan 

korta perioder av excentrisk overload, som därmed överstiger den koncentriska 

kraften, skapas (Norrbrand et al. 2010; Tous – Fajardo et al. 2006). Denna 

ergometer kan möjligen effektivisera viktiga kvalitéer för fotbollspelare som 

exempelvis sprint, hopp och riktningsförändringar. Utrustningen, i form av 

knäböj, har dock aldrig tidigare testats på fotbollsspelare.  
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2. SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 
 
 

Syftet med studien var att undersöka hur fem veckors styrketräning med ”YoYo-

svänghjulsergometer” påverkar styrke- och power relaterade prestationsfaktorer 

hos unga fotbollsspelare. 

 

 

Frågeställning:      

 

Hur påverkas styrka, sprint, rikningsförändringar och power hos unga 

fotbollsspelare efter knäböjsträning med YoYo-svänghjulsergometer? 

 

 

Hypotes:      

 

Styrka, sprint, rikningsförändringar och power hos unga fotbollsspelare 

förbättras efter knäböjsträning med YoYo-svänghjulsergometer. 
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3. METOD 
 
 
3.1 Försökspersoner   

 

Totalt deltog 16 manliga försökspersoner i åldrarna 16-19 år. För att vara med i 

studien krävdes det att individerna tränade fotboll minst 3 gånger i veckan. 

Försökspersonerna som deltog bedrev fotbollsträning 4-6 gånger i veckan.  

Försökspersonerna rekryterades genom kontakt med respektive förenings tränare. 

Därefter rekryterades de spelare som visade intresse för att delta i studien. 

Försökspersonerna kom från fyra olika föreningar i Jämtlands län, där det skiljde 

max en divisionsnivå mellan försökspersonerna. 

 
Tabell 1. Beskrivning av försökspersoner  
(medel ± SD).  

  
Försöksgrupp 

(N=9) 
Kontrollgrupp 

(N=7) 
Ålder 17,3 ± 0,9 17,4 ± 0,9 
Längd 180,3 ± 2,7 183,3 ± 8,0 
Vikt 72,7 ± 5,3 79,6 ± 12,7 
  
 
3.2 Studiedesign 

 

Studien omfattade 5 veckors styrketräning med YoYo-svänghjulsergometer under 

deltagarnas försäsong i fotboll. Försöksgruppen gjorde ett förtest för att sedan 

träna YoYo-squat under 5 veckor. Under dessa 5 veckor bedrev de sin 

fotbollsträning med sitt lag precis som vanligt och därefter utfördes ett eftertest. 

Kontrollgruppen gjorde ett för- och eftertest, och under 5 veckor mellan dessa test 

bedrevs enbart fotbollsträning med klubblaget. Samtliga deltagare i försöks- och 

kontrollgrupp utförde denna träning inom en 12-veckorsperiod under försäsongen. 

Både försöks- och kontrollgrupp familjäriserades inför alla tester. 

Försökspersonerna blev informerade om studiedesignen och att ingen tung 

benträning fick bedrivas unders 5 veckorsperioden. De fick sedan underteckna 

skriftligt samtycke för deltagande i studien samt fylla i en hälsodeklaration. Alla 

försökspersoner hade en god hälsa och var fullt friska. Mellan träning och test var 

det minst 24 h vila.  
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3.3 Genomförande 

 

Totalt genomfördes 8 olika tester. Sprint och agilitytester genomfördes i samma 

inomhushall vid samtliga testtillfällen. Vertikalhopp och YoYo-squat 

genomfördes på Mittuniversitetet i Östersund. Testerna utfördes enligt följande: 

Dag 1 test av sprint och agility, Dag 2 vertikalhopp och YoYo-squat. Det var 

minst 24 h vila mellan testdagarna. Innan test av sprint och agility genomfördes en 

standardiserad uppvärmning på 10 minuter som inkluderade stora muskelgrupper, 

både vid för- och eftertest. Ordingen vid sprint och agility var: 10 meter sprint, 

505 agility test, 30 meter sprint och t-agility. Det var 3 minuters vila mellan varje 

test. Dag 2 genomfördes en 5 minuters standardiserad uppvärming på en 

cykelergometer (Monark 828E). 

 

3.3.1 Sprint 

 

Sprinttesterna utfördes över 10 och 30 meter där försökspersonerna startade i 

stående position 30 cm bakom ljusportarna (SICK WL170-N132).  

Försökspersonerna fick en testomgång på respektive sträcka. Därefter utfördes tre 

maximala försök på sträckorna 10 och 30 meter. Det bästa resultat av de tre 

försöken räknades. Försökspersonerna vilade 2 minuter mellan respektive försök.  

 

3.3.2 Agility 

 

De agilitytest som genomfördes var ett 505-test och ett modifierat T-agility. 

Försökspersonerna startade i en stående position 30 cm bakom startlinjen. 505-

testet var sammanlagt 20 meter långt där försökspersonerna accelererade de första 

10 meterna innan de bröt ljusporten. De sprang sedan 5 meter, gjorde 

rikstningsförändring på en fast linje och sprang sedan tillbaka de sista 5 meterna 

och igenom ljusporten (Figur 1). Tre försök utfördes varav det bästa reultatet 

räknades.  
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Figur 1. Visar 505 agility där försökspersonerna sprang från start genom ljusport 

och vände vid en linje som representeras av två koner, därefter igenom samma 

ljusport igen. 

 

T-agility var 40 meter långt. Försökspersonerna sprang rakt fram, efter de först 5 

metrarna visade testledaren med sin hand vilken riktning försökspersonen skulle 

ta, antingen höger eller vänster. Försökpersonen sprang 5 meter till och gjorde en 

riktningsförändring förbi mittkonen och vidare åt den riktning som instruerades. 

Efter 5 meter vidrörde försökspersonen en fasttejpad kon och sprang därefter över 

till konen på andra sidan och sedan förbi mittkonen tillbaka igenom ljusporten 

(Figur 2). Totalt fyra försök utfördes i randomiserad ordning. Det bästa resultatet 

av de fyra försöken räknades. Försökspersonerna vilade 2 minuter mellan 

respektive försök i de båda testerna. 
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Figur 2. Visar modifierat t-agility där försökspersonen sprang från start genom 

ljusport efter 5 meter visade testledaren åt vilket håll försökspersonen skulle 

springa åt. Efter ytterliggare 5 meter sprang försökspersonen åt det angivna hållet. 

Vidrörde kon 1 och 2. Därefter tillbaka samma väg och genom ljusporten igen. 

 

3.3.3 Vertikalhopp 

 

Vertikalhoppen bestod av tre olika hopp utförda på en ljusmatta (modell IR3-

USB-SW3, MuscleLab, Langesund, Norge): CMJ, CMJa och SJ. CMJhopp 

innebär att ett vertikalhopp jämfota sker uppåt med händerna i midjan. CMJa är 

som ett CMJhopp men där armarna användas fritt under hela rörelsen. I SJ sker ett 

vertikalhopp jämfota med händerna i midjan efter att man har intagit en position i 

cirka 90 grader under tre sekunder. Testen utfördes i ordning CMJ, CMJa och SJ. 

Tre maximala hopp utfördes där det bästa resultatet räknades. Försökspersonerna 

vilade 1 minut mellan respektive försök. 

 

3.3.4 YoYo-squat 

 

Vid test och träning av YoYo-squat utfördes först en uppvärming på 5 minuter på 

cykelergometer. Därefter skedde två uppvärmningsset på 8 submaximala 

repetioner av vanlig knäböj i YoYo-svänghjulsergometer. Svänghjulet var alltid 

inertia 3. Efter uppvärmning startade testet.  
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Mellan uppvärming och mellan seten var det totalt 2 minuters vila, detta var 

inställt i programvaran SmartCoach (SmartCoach Europe AB, Stockholm, 

Sverige). Totalt utfördes 6 set med 8 repetioner varav de 2 första alltid var 

submaximala De efterföjande 6 repetionerna utfördes alltid med maximal insats. 

Första set var knäböj, andra set var enbensknäböj med höger ben och tredje set var 

enbensknäböj med vänster ben. Denna cykel upprepadas ytterligare en gång, totalt 

6 set. Försökspersonen fick feedback på power i realtid vid varje repetition. 

Försökspersonerna instruerades att ha händerna i midjan och komma ner till 

utgångsläget genom visuell kontroll av teslededaren. Utgångspositionen mättes 

med hjälp av en goniometer. Försöksgruppen hade utgångsposition 86,7 ± 6,1 

grader och kontrollgruppen hade 84,3 ± 9,8 grader i knävinkel. Försöksgruppen 

tränade med YoYo-svänghjulsergometer 2 gånger i veckan under 5 veckors tid. 

Vilket innebär att det blev totalt 10 pass. Dessa två pass som utfördes varje vecka 

var inte i samband med försökspersonernas vanliga fotbollsträning. Två av 

försökspersonerna slutförde inte alla 10 pass pga av sjukdom. Ena 

försökspersonen genomförde 9 pass och den andra gjorde totalt 8 pass. Det första 

och det sista passet räknades som för- och eftertest hos försöksgruppen. 

Kontrollgruppen gjorde enbart ett för- och eftertest.  

 

3.4 Databearbetning 

 

Databearbetningen gjordes i dataprogrammen SPSS och Excel. En variansanalys 

(tvåvägs-ANOVA) utfördes med tid (före-efter) och grupp (träning-kontroll) som 

oberoende variabler. Parade (inom grupper före vs efter) och oparade (mellan 

grupper före vs efter) t-tester utfördes som post-hoc analys då interaktion eller 

huvudeffekter hittades i variansanalysen. Signifikansnivån sattes till p ≤ 0,05 i alla 

statistiska tester.  

 

3.5 Etiska överväganden 

 

Alla försökspersoner informerades om studiens upplägg och genomförande. 

Försökspersonerna fick skriva under ett samtycke samt fylla i en hälsodeklaration 

och informerades även om att de fick avbryta studien när de ville utan att behöva 

förklara varför.  
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All data behandlades konfidentiellt och användes enbart i forskningssyfte. 

Försökspersonerna blev tilldelade ett id-nummer för att minimera risken för att 

obehöriga personer ska kunna ta del av personuppgifter. Försökspersonerna blev 

informerade om eventuella risker med träning och testningen. Riskerna som fanns 

var ringa träningsvärk och olika typer av skador som kan förekomma vid 

styrketräning. Fördelarna med träningar/tester var att försökspersonerna fick ta del 

av sina resultat och försökspersonerna fick bekanta sig med ett nytt 

träningsredskap.  

 

4. RESULTAT 
 
 
Det var en tid x grupp interaktion i sprint 10 meter (F= 9,062 P= 0,009) och 505 

agility (F=9,766, P= 0,007) . Detta p.g.a en försämring i försöksgruppen från 1,75 

till 1,80 sekunder i sprint 10 meter och från 2,32 till 2,37 sekunder i 505 

agilitytest. I kontrollgruppen fanns det ingen skillnad i sprint 10 meter och 505 

agility. I sprint 30 meter, t-agility, CMJ, CMJa och SJ fanns det ingen signifikant 

skillnad mellan försöks- och kontrollgrupp p ≥ 0,005. (tabell 2).  

 
Tabell 2. Skillnad mellan för- och eftertest i sprint, riktningsförändringar och 

vertikalhopp (medel ± SD).  

  Försöksgrupp (N=9)  Kontrollgrupp (N=7) 

Test   Före   Efter   Före   Efter 

Sprint 10 m (s)  1,75 ± 0,07  1,80 ± 0,07*  1,78 ± 0,11  1,75 ± 0,12 

505 agility (s)  2,32 ± 0,10  2,37 ± 0,13*  2,43 ± 0,12  2,37 ± 0,12 

Sprint 30 m (s)  4,38 ± 0,15  4,42 ± 0,16  4,35 ± 0,19  4,35 ± 0,24 

T-agility (s)  9,48 ± 0,23  9,42 ± 0,27  9,19 ± 0,24  9,21 ± 0,26 

CMJ (cm)  35 ± 3  37 ± 3  38 ± 5  41 ± 6 

CMJa (cm)  42 ± 3  44 ± 4  45 ± 6  47 ± 6 

SJ (cm)  33 ± 4  36 ± 3  38 ± 5  39 ± 5 
*Signifikant skillnad mellan för- och eftertest p ≤ 0,05 

cm = centimeter 

m= meter 

s = sekunder 

 
 
 
 
 



 12

 
 
 
Det var en tid x grupp interaktion i knäböj koncentriskt (F= 14,448, P= 0,002) och 

excentriskt (F= 15,076, P=0,002) där försöksgruppen förbättrades 38 % respektive 

36 % medan kontrollgruppen förbättrades med 14 % respektive 8 %. Det fanns 

också en tid x grupp interaktion i enbensknäböj höger koncentriskt (F= 14,148, P= 

0,002) och excentriskt (F= 7,947, P = 0,014) där försöksgruppen förbättrades med 

35 % i respektive 34 % medans kontrollgruppen förbättrade sig med 10 % 

respektive 9 %.  

 

En grupp x tid interaktion kunde ses i enbensknäböj vänster koncentriskt  

(F= 9,040, P= 0,009) och excentriskt (F= 13,457, P= 0,003) där försöksgruppen 

förbättrades med 39 % i respektive 37 % medans kontrollgruppen förbättrade sig 

med 15 % respektive 16 %. Försöksgruppen gruppen förbättrade sig i alla tester 

från för- till eftertest i yo-yo squat knäböj. Kontrollgruppen förbättrade sig i 

knäböj koncentriskt, enbensknäböj vänster koncentriskt och excentriskt mellan 

för- och eftertest (tabell 3). Medel peak power ökade mer eller mindre linjärt ifrån 

träningspass 1-10 hos försöksgruppen i knäböj och enbensknäböj (figur 3 och 4). 

 

Tabell 3. Skillnad mellan för- och eftertest i YoYo-squat (medel ± SD).  

   Försöksgrupp (N=9)   Kontrollgrupp (N=7) 

Test   Före   Efter   Före   Efter 

Knäböj CON (W)  502 ± 83  813 ± 116*  579 ± 196  674 ± 158* 

Knäböj ECC (W)  512 ± 77  806 ± 115*  626 ± 180  682 ± 165 

Enbensknäböj höger CON (W)  388 ± 63  595 ± 67*  451 ± 142  499 ± 113 

Enbensknäböj höger ECC (W)  400 ± 63  606 ± 87*  485 ± 130  533 ± 134 

Enbensknäböj vänster CON (W)  353 ± 91  579 ± 90*  454 ± 125  534 ± 130* 

Enbensknäböj vänster ECC (W)  361 ± 83  577 ± 68*  463 ± 112  550 ± 141* 
*Signifikant skillnad mellan för- och eftertest p ≤ 0,05 

CON= Koncentriskt 

ECC= Excentriskt 

W= Watt 
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Figur 3. Förändringen i medel peak power (koncentriskt/excentriskt) hos 

försöksgruppen ifrån träningspass 1-10 i knäböj. Beskrivet i watt (W) och SD. 

 

 

Figur 4. Förändringen i medel peak power (koncentriskt/excentriskt) hos 

försöksgruppen ifrån träningspass 1-10 i enbensknäböj höger och vänster. 

Beskrivet i watt (W) och SD. 
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5. DISKUSSION 
 
 

5.1 Resultatdiskussion  
 

Syftet med studien var att undersöka hur fem veckors styrketräning med ”YoYo-

svänghjulsergometer” påverkar styrke- och power relaterade prestationsfaktorer 

hos unga fotbollsspelare. Resultaten från sprinttesterna visade en signifikant 

skillnad från för- till eftertest i försöksgruppen vad gäller sprint 10 meter och 505 

agilitytest. Detta var förvånande nog en försämring. En försämring skedde också i 

sprint 30 meter. Att få en bra överförbarhet från styrka till sprint och 

riktningsförändringar kan vara svårt. Överförbarhet från styrketräning till sprint 

och riktningsförändringar har studerats tidigare, och det visades att dessa 

fartkvalitéer var oberoende av varandra hos professionella fotbollsspelare (Little 

& Williams, 2005). Detta styrker att man blir bra på det man tränar, enligt 

specificitetprincipen, och att riktningsförändringar och sprint eventuellt skall 

tränas separat (Baker & Newton, 2008; Gabbet, Kelly, Sheppard, 2008; Young, 

Mcdowell, Scarlett, 2001). 

 

 Det har visat sig att maximal styrka korrelerar med sprint (Mcbride et al. 2009; 

Wislöff et al. 2004), men denna korrelation sågs inte i vår studie. Det kan bero på 

att det är svårt att förbättra prestationen i sprint och riktningsförändringar 

(Brughelli et al. 2008;Young, 2006) . Kombineras styrka med fotbollsspecifika 

övningar borde dock en förbättring kunna ske. Med denna typ av träning sågs en 

förbättring i 15 meter sprint hos fotbollspelare i åldern 17 - 19 år. (Mujika, 

Santisteban, Castagna, 2009).  I vår studie använde vi oss av både styrketräning 

kombinerat med fotbollsträning. I resultatet framkommer det komplexa i att få en 

bra överförbarhet från styrketräning till sprint och riktningsförändringar. Detta 

kan även tyda på att individuella skillnader finns och att olika svar ges när 

styrketräning kombineras med fotbollsträning i form av sprintförmåga.  

 

En förbättring skedde i t-agility hos försöksgruppen, men den var inte signifikant.  

I t-agility skedde det fler riktningsförändringar jämfört med 505 agilitytest. Det 

kan vara så att löptekniken mellan försökspersoner skiljer sig i dessa två test.  
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Löpteknik är en viktig del vid utförande av riktningsförändringar  

(Sheppard & Young, 2005). Riktningsförändringarna i t-agility är möjligen 

liknande dem riktningsförändringar som sker under en match.  

Genom att göra styrketräningen mer idrottsspecifik till rörelsemönstret kan 

riktningsförändringar förbättras (Blazevich & Jenkins, 2002). I vår studie utfördes 

enbensknäböj där rörelserna påminner mycket om de rörelser som sker i t-agility.  

 

Den excentriska styrkan kan vara av betydelse för förbättring av 

riktningsförändringar, detta kan ha att göra med att det sker snabba 

nedbromsningar och att kraft snabbt måste skapas igen vid en riktningsförändring 

(Brughelli et al. 2008; Kramer & Häkkinen, 2000; Sheppard, Young, 2005). Den 

eccentriska styrkan förbättras med hjälp av YoYo-svänghjulsergometer som 

skapar en excentrisk overload (Tous – Fajardo et al. 2006; Norrbrand et al. 2010) 

Kontrollgruppen förbättrade sig i sprint 10 meter och 505 agilitytest, dock en 

försämring i t-agility men dessa resultat var inte signifikanta. Med en kombination 

av excentrisk overload och ett idrottsspecifikt rörelsemönster förbättras styrkan i 

den nedbromsande fasen som är viktig i riktningsförändringar. Dessa förbättringar 

i riktningsförändringar har inte visats i vår studie.  Vi tolkar det dock som att 

träning med excentrisk overload kan vara en av de viktigaste faktorerna till att 

förbättra riktningsförändringar som sker i fotboll. Det kan vara av vikt vid 

utformning av träningsprogram till fotbollspelare eller i idrotter som ställer stora 

krav på riktningsförändringar.   

 

Den excentriska och koncentriska styrkan i knäböj, enbensknäböj höger och 

vänster förbättrades från för- till eftertest. Försöksgruppen visade följaktligen en 

förbättring i alla variablar medan kontrollgruppen förbättrade sig i knäböj 

koncentriskt och enbensknäböj vänster koncentriskt/excentriskt. I exmpelvis 

knäböj förbättrade sig försöksgruppen med 38 och 36 procent excentrisk 

respektive koncentriskt ifrån träningspass 1-10. Liknande resultat har hittats när 

excentrisk träning har utförts (Hortobagyi et al. 2000; Bette et al. 2010; Hoffman, 

Ratamess, Cooper, Kang, Chilakos, & Faigenbaum, 2005). Denna ökning var 

liknande i enbensknäböj höger och vänster hos försöksgruppen. 
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 Att ökningen var så stor kan ha berott på att försökspersonerna inte hade någon 

bakgrund av maximal styrketräning.  

 

En förbättring av hopphöjden kunde ses i alla typer av vertikalhopp hos 

försöksgrupp och kontrollgrupp, men de var inte signifikanta. Det var i princip 

lika stor ökning av hopphöjden hos båda grupper. Det har tidigare visats att 

styrketräning kombinerat med fotbollsträning har ökat hopphöjden mera än vad 

enbart fotbollsträning har gjort (Christou et al. 2006). Resultaten av vår studie 

borde ha visat en större ökning i hopphöjd hos försöksgruppen, då det har visats 

att maximal styrketräning påverkar hopphöjden vid vertikalhopp. (Adams et al. 

1992; Cristea et al. 2008; Jovanovic, Sporis, Omrcen, Fiorentini, 2011). Däremot 

förbättrade sig kontrollgruppen lika mycket vilket kan tyckas märkligt då den här 

gruppen inte utförde någon tung benträning. Det har tidigare setts en korrelation 

mellan snabbhet hos rugbyspelare vid vertikalhopp av typen CMJ och SJ. (Cronin 

& Hansen, 2005). I vår studie kan det vara så att kontrollgruppen hade några fler 

snabba spelare jämfört med försöksgruppen. Det skulle kunna ha ett samband med 

hopphöjden i dem olika vertikalhoppen. Detta skulle kunna var en förklaring till 

varför kontrollgruppen förbättrade sig i vertikalhoppen.  

5.2 Metoddiskussion 
 

Försökspersonerna i studien kommer ifrån olika lag där det skiljde en 

divisionsnivå mellan några försökspersoner. De blev dock informerade om att 

ingen tung benträning fick bedrivas under denna fem veckors period. Det kan ha 

funnits skillnad i träningsupplägg och träningsmängd mellan de två grupperna, 

även inom grupperna. Försöksgruppen och kontrollgruppen blev något 

ohomogena, detta kan ha berott på att de rekryterades vid två olika tillfällen. 

Försöksgruppen genomförde sin fem veckors period i ett tidigare skede än 

kontrollgruppen under försäsongen. Kontrollgruppen startade sin fem veckors 

period i samband med att försöksgruppen avslutade sin. Två lika stora grupper 

och fler försökspersoner hade antagligen inneburit att grupperna blivit mer 

homogena. Större säkerhet i resultat hade då kunnat uppnås.  
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I denna studie kan längden på träningsperioden ha haft en betydelse för utfallet av 

resultatet. Med en längre träningsperiod kunde det eventuellt ha blivit en bättre 

anpassning av styrketräningens effekter. Det hade möjligen kunnat innebära en 

bättre överförbarhet till sprint, riktningsförändringar och vertikalhopp. Detta har 

tidigare visats i studier där styrketräning skedde under en åtta veckors period 

(Deane et al. 2005; Kramer & Häkkinen, 2000).  

5.3 Slutsats 
 

Träning med YoYo-svänghjulsergometer hos unga fotbollsspelare under fem 

veckors tid förbättrar inte kvalitéer som sprint, riktningsförändringar och 

vertikalhopp. Träning med YoYo-squat förbättrar dock effektutveckling i knäböj 

och enbensknäböj både vad gäller koncentrisk och excentrisk styrka.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1. Informerat samtycke till försökspersonerna  
 
 
Information till försökspersoner   
  
 
 
    
Bakgrund och syfte 
Det råder fortfarande oklarhet över i vilken omfattning och med vilka metoder 
styrketräning ska bedrivas inom fotboll. Detta projekt kan öka kunskapen om 
styrketräning riktat till fotbollsspelare. Den unika träningsutrustningen som 
används har inte tidigare undersökts i förhållande till fotbollsrelaterade 
prestationsvariabler. Med tanke på den komplexa kravprofil som fotboll innefattar, 
är det av största vikt för fotbollsspelare att hela tiden optimera träningsresponsen 
utifrån den träningstid som investeras. 
Syftet med föreliggande projekt är att undersöka hur 5 veckors styrketräning med 
knäböjsmaskinen ”YoYo-squat” påverkar styrke- och power relaterade 
prestationsfaktorer hos fotbollsspelare. 
 
 
Förfrågan om deltagande 
Du har uttrycket ett önskemål om att få deltaga i studien ”Fem veckors 
styrketräning med svänghjulsergometer hos fotbollsspelare” Vi tillfrågar dig 
härmed om deltagande i detta projekt. 
 
 
Hur studien går till 
Om du deltar i denna studie kommer det att innebära att du får bekanta dig med 
ett nytt träningsredskap. Studien omfattar 5 veckors träning där du kommer att 
bedriva styrketräning (knäböj) 2 ggr/vecka, alternativt ingå i en kontrollgrupp.  
Före träningsperioden kommer du att få testa på alla tester inklusive 
styrketräningsapparaturen som används vid träning (YoYo-squat). Därefter 
kommer ett för-test att genomföras innan träningsperiodens start. Efter för-testet 
kommer du att delas in i antingen en kontrollgrupp eller försöksgrupp. 
Försöksgruppen kommer att utföra fem veckors styrketräning i knäböjsmaskinen. 
Efter träningsperioden genomförs efter-test både för försöksgruppen och 
kontrollgruppen.  Efter-testet är identiskt med för-testet. Testerna kommer att 
innehålla sprint, riktningsförändringar, vertikalhopp och effektutveckling i 
knäböjsmaskinen. Ingen tung styrketräning för benen kan bedrivas under dessa 
fem veckor.  
 
 
Försäkring och ersättning 
Vi tillser att patientförsäkring gäller. 
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Praktisk information 
Träning kommer att ske vid Mittuniversitetet i Östersund. Testerna utförs i en 
sporthall i Östersund. Försökspersonerna kommer att få ta del av resultaten ifrån 
studien efter att studien är avslutad.  

Hantering av data och sekretess 

Data kommer att avidentifieras i samband med inmatning genom att namn och 
personnummer ersätts med en särskild kod. Endast projektledningen har tillgång 
till kodnyckeln. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, 
födelsedata, adress och träningshistorik. Utöver detta kommer data samlas in 
enligt ovanstående beskrivning av studien. Du kommer också att få fylla i en 
hälsodeklaration. 
Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer 
endast att behandlas av oss inom projektetet och behandlas så att inte obehöriga 
kan ta del av dem. Anonymiserade uppgifter eller helt avidentifierade uppgifter 
kommer dock att behandlas och presenteras i vetenskapliga skrifter. 
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att få besked om vilka 
personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har 
också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om 
personuppgifter som vi behandlar om dig. Personuppgiftsansvarig är 
forskningshuvudman (se kontaktuppgifter nedan).  
 
 
Risker 
Förutom ringa träningsvärk inledningen av träningsprogrammet förekommer inga 
risker vid denna typ av träning. 
 
 
Fördelar 
Du kommer att få ta del av samtliga testresultat efter studiens genomförande. 
Resultaten kan vara nyttiga i din utveckling som fotbollssspelare.  
 
 
Frivillighet 
Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta studien 
utan att behöva motivera varför. 
 
 
Projektets ansvariga 
Huvudman är Mittuniversitetet, Institutionen för Hälsovetenskap. Behörig 
företrädare är pro-prefekt Mikael Nordenmark. Adress: Mittuniversitetet, 
Institutionen för Hälsovetenskap, Studiegången 1, 831 25 Östersund, telefon: 
063-165715. 
 
Ansvarig forskare: 
 
Per Tesch, professor 
Tel: 076-8219219 
E-mail: Per.Tesch@miun.se 
Institutionen för Hälsovetenskap 
Mittuniversitetet 
 
 
 
 



 23

Om problem uppstår eller om du har några frågor kring studien, kontakta 
ansvariga projektledare: 
 
Daniel Carlsson    Peter Wikner 
Tel: 0736-921989    0702-784163 
E-mail: carlssondaniel@yahoo.se  peter_3158@hotmail.com 
 
________________________________________________________________
__________ 
Samtycke 
Undertecknad har tagit del av ovan information och också av den information 
som jag meddelats muntligen genom projektledare. Jag har beretts tillfälle att 
ställa frågor om experimenten och jag är medveten om att närhelst jag önskar 
och utan att behöva meddela orsak därtill kan avbryta experimenten. 
 
Jag tackar JA till medverkan i studie och samtycker till att projektansvariga 
behandlar personuppgifter om mig i enlighet med ovanstående. _____ 
     
Jag tackar NEJ till deltagande i studien. _____   
   
 
Östersund den……………….  Östersund den………………...  
 
…………………………………                 …………………………………  
Underskrift försöksperson (Fp)  Per Tesch, ansvarig forskare  
 
………………………………….  
Namnförtydligande  
 
…………………………………..  
Underskrift målsman (om Fp under 18 år)  
 
………………………………….  
Namnförtydligande målsman     
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Bilaga 2. Hälsodeklaration till försökspersonerna 
 
 
HÄLSODEKLARATION  
 
Ifylles innan försökets början  
 
Datum_________________ Personnummer ____________-_______  
 
Namn__________________________________________________  
 
Adress_________________________________________________  
 
Postadress______________________________________________  
 
E-mail_________________________________________________  
 
Telefon hem___________________  
 
arbete____________________mobil____________________  
 
Längd_________________ Vikt________________  
 
Har Du, eller har Du tidigare haft:   Ja Nej  Kommentar  
 
Astma el. annan lungsjukdom?    � �   
 
Andra allergiska besvär?   � �   
 
Blodsjukdom?     � �   
 
Diabetes? Äggvita el. socker i urinen?   � �   
 
Någon form av gulsot?    � �   
 
Hjärtsjukdom? Förhöjt blodtryck? Kärlsjukdom?  � �   
 
Led- el. muskelsjukdom? Ryggbesvär?   � �   
 
Knäskada el. knäproblem? Annan skada?   � �   
 
Yrsel? Svimningsanfall? Epilepsi?   � �   
 
Njur-el leversjukdom?    � �   
 
Struma? Hormonell sjukdom?    � �   
 
Ämnesomsättningsrubbning?    � �   
 
Magsår? Mag-el. tarmkatarr?   � �   
 
Intag av läkemedel p g a magbesvär?   � �   
 
Ögon-el. öronsjukdom?    � �   
 
Näs- eller halsinfektion    � �  
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Har Du, eller har Du tidigare haft:   Ja Nej  Kommentar  
 
 
Huvudvärk (ofta förekommande, långvarig eller migrän)? � �   
                                
Äter Du smärtstillande p.g.a. värken?   � �   
                   
Annan långvarig el. allvarlig sjukdom/skada?   � �  

      
Ordinerats mediciner för långtidsbruk?   � � 

   
Någon gång reagerat ogynnsamt på läkemedel?  � �  

        
Någon gång fått bedövning, t ex hos tandläkaren? � �  

  
Någon reaktion?   � �   
 
Besvara dessutom följande frågor:  
 
Röker Du? Om ja, hur mycket?    � �   
 
Snusar Du? Om ja, hur mycket?   � �  

     
Använder Du någon medicin regelbundet?   � � 

    
Äter Du någon form av kosttillskott?  � �  

    
Känner Du dig fullt frisk?    � �   
   
 
 
 
 
Underskrift___________________________________________________  
 
Eventuella kommentarer:  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 


