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Abstrakt 
 
Inledning Det är bevisat att hög-intensiv intervallträning två gånger i veckan i sex 
till åtta veckor kan förbättra aerob kapacitet. Syfte Syftet med denna studie var att 
undersöka om sex veckors hög-intensiv intervallträning en gång i veckan i 
kombination med snabbhetsträning kan ge ökad prestationsförbättring hos 
kvinnliga fotbollsspelare. Metod Tjugoåtta damlagsspelare från samma 
fotbollslag deltog i studien varav elva fullföljde hela studien. Studien 
genomfördes en gång i veckan i sex veckor och innehöll hög-intensiv 
intervallträning i hinderbana inomhus med snabbhetsträning. Före- och eftertester 
utfördes i form av ett Yo-Yo intermittent återhämtningstest nivå 1 (YYIRTL1) 
samt ett 6 x 30 meter upprepat sprinttest. Resultat YYIRTL1 visade en 
signifikant förbättring från 633 ± 232 till 738 ± 247 
(p = 0,01) i ökad distanslängd. 6 x 30 meter upprepat sprinttest visade ingen 
signifikant skillnad av den snabbaste sprinten (p > 0,05) men i total upprepad 
sprinttid visade resultatet på en signifikant förbättring från 31.83 ± 1.50 till 31.06 
± 0.99 (p = 0,02). Konklusion Sex veckors hög-intensiv träning kan ge ökad 
prestationsförbättring i uthållighet samt minskad total upprepad sprinttid. 
 

 

Sökord: Damspelare, Fotboll, Intervaller, Snabbhet, Uthållighetsträning. 
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Definitioner 
 

Aerob metabolism  

   Kroppen bildar energi (adenosintrifosfat; ATP) genom spjälkning av 

kolhydrater (glykos/glykogen), fett och delvis protein med hjälp av syre 

(Michalsik & Bangsbo 2004).  

Anaerob metabolism  

   Kroppen bildar energi (adenosintrifosfat; ATP) genom spjälkning av 

kreatinfosfat (PCr) eller glykogen/glukos utan syre (Michalsik & Bangsbo 2004). 

Maximala hjärtfrekvensen (HRmax) 

   Det högsta uppmätta slag ett hjärta slår per minut (Michalsik & Bangsbo 2004). 

Maximala syreupptagningen (VO2max) 

   Den högsta mängd syre kroppen kan ta upp och utnyttja under hård träning, 

mättad i liter syre per minut (VO2max) (Michalsik & Bangsbo 2004). 

Laktattröskel  

   Laktat bildas i kroppen när musklerna får arbeta utan tillgång till syre, så kallat 

anaerobt arbete. Laktattröskeln är ett mått på när laktatet i blodet börja stiga 

plötsligt och håller sig kvar i stegvis ökad träning (Michalsik & Bangsbo 2004). 

Löpekonomi 

   Hur mycket syre en person förbrukar vid arbete med en given löparfart 

(Michalsik & Bangsbo 2004). 
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Introduktion 
   Fotboll är en komplex idrott och spelarna bör behärska teknik, taktik och 

fysiologiska färdigheter för högsta optimala prestation (Stølen, Chamari, 

Castanga, Wisløff, 2005). Under en 90- minuter lång fotbollsmatch (2 x 45 

minuter) springer en utespelare på toppnivå mellan 10-12 km och en 

fotbollsmålvakt runt 4 km (Bangsbo, 1994; Bangsbo, Nørregaard, Thorsøe, 1991). 

På grund av den långa tiden matchen pågår använder en fotbollsspelare sig av 90 

% aerob metabolism och 10 % av anaerob metabolism (Bangsbo, 1994). Av de 90 

minuterna spelarna är på planen består rörelsemönstret till 20 % av stillastående 

(0 km·h-1), 40 % av gång (~ 6 km·h-1), 30 % av löpning i relativt lågt tempo (~ 8 

km·h-1 - 15 km·h-1) och 10 % av löpning i hög hastighet (> 18 km·h-1) (Balsom, 

2003; Mohr, Krustrup, Bangsbo, 2003), varav de hög intensiva sprintarna (~30 

km·h-1) varar i 2-4 sekunder i genomsnitt per sprint (Bangsbo et al., 1991, Mohr, 

Krustrup, Bangsbo, 2003). Arbetet en fotbollsspelare utför på planen kallas för 

intermittent aerobt arbete, där det är mycket intervaller som växlar i intensitet och 

varaktighet med delar av lättare intensitet eller vila. 
 
Aerob uthållighet är beroende av tre parametrar: maximalt syreupptag (VO2max), 

laktattröskel och löpekonomi (Bassett & Howley, 2000). Det har visat ett 

samband mellan spelarna i lagen i toppen av ligor i att ha högt VO2max jämfört 

med lagen i botten (Wisløff, Helgerud, Hoff, 1998). Flera studier (Helgerud, 

Engen & Wisøff, 2001; Helgerud, Rodas, Engen & Wisøff, 2001; Helgerud, 

Rodas, Kemi & Hoff, 2011; Ferrari Bravo et al., 2008; Sporis, Ruzic & Leko, 

2008) visar att hög-intensiv intervallträning två gånger i veckan i 6-8 veckor med 

intervaller på 4 x 4 minuter där intensiteten ligger på 90-95 % av den maximala 

hjärtfrekvensen (HRmax) ökar VO2max och ger en högre prestation inom fotboll 

jämfört med kortare intervaller. De ökade VO2max värdena från 

intervallträningarna resulterar till att spelarna i en match har fler situationer med 

boll, löper längre distanser, håller en högre arbetsintensitet och löper dubbelt så 

många sprintar (Helgerud, Engen Wisøff, 2001). Detta tros ha sin förklaring enligt 

Sporis et al. (2008) studie att för korta arbetsperioder inte hinner påverka det 

anaeroba glykolys energisystemet vilket 4 minuters intervaller hinner göra. En 

fotbollsspelare varierar sin intensitet under hela matchens gång, mellan att oftast 
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ligga strax under eller över sin anaeroba laktattröskel (Helgerud, Engen, Wisøff, 

2001), därför är den anaeroba laktattröskeln en viktig faktor att träna upp för en 

fotbollsspelare. Det har visat sig att en fotbollsspelares intensitet är 5-10 % 

mindre i andra halvlek jämfört med den första halvleken (Mohr et al., 2003). 

Detta kan ha ett samband med att laktatkoncentrationen i muskulaturen hos 

spelaren under andra halvlek sjunker (Stølen et al., 2005) vilket kan bero på den 

minskade substratkoncentrationen av kolhydrater eller på grund av en aktiv 

fettförbränning där laktat omvandlas till glukos (Stolen et.al., 2005). Ett 

ytterligare bevis på att träning av den anaeroba laktattröskeln är viktigt att träna 

kan ses i Mohr, Krustrup, Bangsbo (2003) samt Andersson, Randers, Heiner-

Møller, Krustrup & Mohr (2010) studier där man har sett att desto högre nivå en 

fotbollsspelare spelar i desto högre intensitet kan spelaren hålla matchen igenom. 

Dessutom kan en spelare i högre division utföra fler hög-intensiva sprintar med 

tätare upprepningar (Mohr, Krustrup, Bangsbo, 2003). 

 

Bristfällig tid och pressat schemat för spelarna att hinna träna både teknik, taktik 

och alla fysiologiska färdigheter samt att möjlig träningsfacilitet kan styra 

spelarnas träningar kan vara ett problem för optimal prestationsutveckling. Detta 

är ännu mer vanligt i lägre serier eller damfotboll där pengar kan vara en 

bristfaktor eller det faktum att spelarna inte är professionella och träningarna är 

färre än i ett professionellt herrlag. Eftersom att det är bevisat att 4 x 4 minuters 

intervaller 2 gånger i veckan i 6-8 veckor där intensiteten ligger på 90-95 % av 

HRmax, ökar VO2max och ger en högre prestation inom fotboll ville denna studie 

studera om det på kortare tid med färre tillfällen och i kombination med annan 

träning kan öka VO2max och prestationen inom fotboll.    

Syfte 
   Syftet med denna studie var att a) undersöka om sex veckors hög-intensiv 

intervallträning en gång i veckan i form av löpning i en hinderbana inomhus kan 

ge någon ökad prestationsförbättring vad gäller förbättrad uthållighet hos 

kvinnliga fotbollsspelare. b) undersöka om uthållighetsträning i kombination med 

snabbhetsträning kan ge någon ökad prestationsförbättring vad gäller både 

förbättrad uthållighet och snabbare upprepande sprinter hos kvinnliga 

fotbollsspelare.  
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Metod & material  

   Tjugoåtta friska damlagsspelare från samma fotbollslag som spelar i division 1 

deltog frivilligt i studien varav 11 spelare (ålder 20 ± 4) fullföljde hela studien och 

deltog på minst 5 av 6 träningar (83 %) samt alla tester och utgör resultatet. 

Resterande 17 spelare avbröt på grund av sjukdom, skada eller annan orsak. 

Innan studien påbörjades blev alla spelare fullt informerade om vad testet skulle 

innebära vad gäller krav av spelarna, förmåner och risker för spelarna. De fick 

själva välja om de ville delta som försökspersoner eller om de endast ville vara 

med på träningarna som deltagare för lagets träningsutveckling då studien var på 

lagets träningstid. Spelarna kunde när som helst under studiens gång välja att 

avstå som resultat från studien.  
 

Studien påbörjades i mitten av försäsongen och schemat över tester och träning 

finns presenterat i tabell 1. Intervall- och snabbhetsträning (bilaga 1-6) 

genomfördes en gång i veckan (tisdagar) i sex veckor varav varje träningstillfälle 

varade i två timmar (20:00-22:00). Före- och eftertester genomfördes veckan 

innan träningsperioden startade samt två veckor efter träningsperioden var slut. 

Testerna utfördes under samma tid och dag på veckan som träningarna 

genomfördes.  

 

Tabell 1. En överblick över tester och träning under de sex veckor studien pågick 
Vecka Tema Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

1 Tester Fotboll Tester* Fotboll Fysträning: Styrka    

2 Tränin

g 

Fotboll Intervall/snabbhet* Fotboll Fysträning: Styrka    

3  Fotboll Intervall/snabbhet* Fotboll Fysträning: Styrka  Match  

4  Fotboll Intervall/snabbhet* Fotboll Fysträning: Styrka    

5  Fotboll Intervall/snabbhet* Fotboll Fysträning: Styrka  Match Match 

6  Fotboll Intervall/snabbhet* Fotboll Fysträning: Styrka   Match 

7  Fotboll Intervall/snabbhet* Fotboll Fysträning: Styrka    

8  Fotboll Styrka Fotboll Fysträning: Styrka    

9 Tester Fotboll Tester* Fotboll Fysträning: Styrka  Match Match 

*Studiens tester och träningar 
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Tester 

De tester som spelarna fick utföra innan och efter träningsperioden var ett 6 x 30 

meter upprepat sprinttest samt ett YO-YO intermittent återhämtningstest nivå 1 

(YYIRTL1). Testerna innan träningsperioden skedde inomhus i en gymnastiksal 

medan eftertesterna utfördes i en inomhusfotbollshall på konstgräs på grund av 

brist av träningshall. Båda testdagarna startade med att spelarna satte på sig en 

varsin pulsklocka (Polar Electro Oy, Kempele, Finland) som satt på under alla 

tester. En standardiserad uppvärmning genomfördes av spelarna själva i tre 

grupper. Spelarna joggade igång i tre minuter (40-60 % av deras egna upplevda 

känsla av maximal hastighet), joggade med dynamiska rörelser i tre minuter och 

avslutade med tre minuter löpning (70-90 % av deras egna upplevda känsla av 

maximal hastighet) i högt tempo med sprinter.   

 

6 x 30 meter sprint test 

Första testet var ett 6 x 30 meter sprinttest (McGawley & Andersson, 2013). Två 

spelare sprang samtidigt 6 x 30 meter där varje sprint startade var 20:e sekund. 

Spelarna var instruerade att springa varje sprint i max hastighet. Tidtagning på 

varje sprint togs med tidtagarur (General sport timer, USA) av samma personer 

vid båda testtillfällena. Spelarna startade med en fot på startlinjen under varje 

sprint som var ut markerad med koner. Puls noterades efter varje sprint.  

 

YO-YO intermittent återhämtningstest nivå 1 (YYIRTL1) 

Efter 6 x 30 m testerna utfördes ett YYIRTL1 (Mohr,	  Krustrup, Bangsbo (2003). 

En bana på 20 meter med 5 meter för återhämtning mättes ut (figur 1). Testet 

startade med att alla spelarna ställde upp sig längs startlinjen. Därefter statade 

testet, som var på en CD-skiva, med instruktioner innan själva testet startade. 

Spelarna blev med hjälp av CD-skivan instruerade att de skulle springa till linjen 

på andra sidan (20 meter) och hinna över innan ett ”beep” ljud lät annars fick 

spelaren kliva av testet och det räknades som spelarens uppnådda nivå på testet. 

Spelarna blev instruerade att hastigheten under testet skulle öka under testets 

gång. ”Beep” ljudets upprepning kom med tidigare upprepning desto längre in i 

testet spelarna sprang vilket gjorde att spelarna var tvungna att öka hastigheten i 

deras löpning. Vid den sida där en 5 meters bana mätts ut efter 20 meter fick 

spelarna en längre vila innan nästa ”beep”. Spelarna blev instruerade att försöka 
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hålla sig kvar i testet genom att hinna över linjen innan nästa ”beep”. Varje 

spelare sprang till dem själva inte orkade mer. Puls noterades som HRmax precis 

när spelarna klev av testet samt uppnådd nivå på testet spelaren genomfört.  

 

 

 
 

Figur 1. YO-YO intermittent återhämtningstest 

 

Träning  

Den specifika träningen genomfördes 1 gång i veckan i 6 veckor och innehöll 

hög-intensiv intervallträning i hinderbana med 

snabbhetsträning/snabbhetsuthållighet samt bål övningar för att använda som en 

mellan övning mellan intervallträningen och 

snabbhetsträningen/snabbhetsuthållighet (bilaga 1-6). Träningens upplägg och 

övningar byttes ut varannan vecka för att hålla motivationen så hög som möjligt 

hos spelarna för maximal prestation under träning. Träningarna utfördes i en 

gymnastikhall. Vid varje träningstillfälle bar spelarna pulsklockor (Polar Electro 

Oy, Kempele, Finland). Träningarna började med en standardiserad uppvärmning 

lika som vid testtillfällena; jogging i 3 min jogging med dynamiska rörelser i 3 

min och 3 minuter löpning i högt tempo med sprinter. Därefter beroende på vecka 

så skedde den specifika träningen. Intervallträningen som skedde i hinderbana 

varade i antingen 4 x 5 minuter eller 5 x 4 minuter för att spelarna skulle känna att 

träningen varierade. Spelarna var instruerade att hålla en hastighet nära 90-95 % 

av deras egna upplevda känsla på grund av att HRmax inte kunnat visas för all 

under YYIRTL1 då pulsklockorna ibland visat felkällor eller slutat fungera på 

grund av batteribrist. Samt för att spelarna inte skulle fokusera på pulsen utan på 

löpningen på grund av skaderisk då de löpte i en hinderbana. Puls noterades efter 

varje intervall av spelarna själva och skrevs ner på papper. Mellan varje intervall 
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var en aktiv vila med jogging runt i salen på 50-60 % av den egna upplevda 

känslan av maximal hastighet i 3-4 minuter beroende på intervallform. Vid 

snabbhetsträning i alla former blev spelarna informerade om att hålla maximal 

hastighet varje gång och puls noterade spelarna själva på papper efter varje 

snabbhetsövning/sprint. 

 

Statistisk analys 

Data analyserades i Microsoft Excel för att få ut statistiska analyser. Parat t-test 

användes för att jämföra deskriptiv data vid de två testtillfällena. Signifikansnivån 

sattes till p<0.05 och data är uttryckt som medelvärde ± standardavvikelse (SD). 

 

 

Resultat 
   Tabell 2 visar procent av HRmax efter intervallträningarna. Då pulsklockorna 

ibland inte visade siffror på grund av batteribrist efter varje intervall finns inte alla 

spelares resultat med i tabellen. Resultatet på YYIRTL1 visade en signifikant 

förbättring (p = 0,01) i ökad distans (tabell 3).  6 x 30 meter upprepat sprinttest 

visade ingen signifikant skillnad av den snabbaste sprinten (p > 0,05; tabell 3) 

men i summan av total upprepad sprinttid visade resultatet på en signifikant 

förbättring (p = 0,02: tabell 3) i minskad tid av de totala sprintarna.  

 

Puls från YYIRTL1 visade en signifikant sänkt puls från för till efter tester (p = 

0,01; tabell 4) medan 6 x 30 meter upprepat sprinttest visar ingen signifikant 

skillnad i puls (p = 0,53; tabell 4).  

 

Tabell 2. Procent av HRmax (medelvärde ± SD) under intervallträning 

 Vecka 1 

(n=5) 

Vecka 2 

(n=5) 

Vecka 3 

(n=5) 

Vecka 4 

(n=5) 

Vecka 5 

(n=5) 

Vecka 6 

(n=5) 

Intervall 1 97 ± 2 95 ± 3 92 ± 8 92 ± 13 94 ± 2 94 ± 3 

Intervall 2 98 ± 2 96 ± 2 95 ± 2 98 ± 1 98 ± 2 94 ± 6 

Intervall 3 98 ± 2 95 ± 4 96 ± 2 97 ± 1 98 ± 1 95 ± 3 

Intervall 4 96 ± 3 97 ± 2 96 ± 3 97 ± 2 96 ± 1 96 ± 4 

Intervall 5 98 ± 2 98 ± 2   98 ± 1 95 ± 3 
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Tabell 3. Medelvärde ± SD från före och efter tester YO-YO intermittent 

återhämtningstest nivå 1 (YYIRTL1) samt 6 x 30 meter upprepande sprinttest (RS) 

Test Före (n=11) Efter (n=11) 

YYIRTL1 (m) 633 ± 232 738 ± 247* 
	  	  

	  
	  	  

6 x 30 m RS: 
 

  

Snabbast sprinttid (s) 4.89 ± 0.43 4. 76 ± 0.36 
Total RS tid (s) 31.83 ± 1.50 31.06 ± 0.99* 

 	   	  * Signifikant skillnad från för test 

 

Tabell 4. Medelvärde ± SD högst uppmätt puls under före och efter tester YO-YO 

intermittent återhämtningstest nivå 1 (YYIRTL1) samt 6 x 30 meter upprepande sprinttest 

(RS). 

Test Före  Efter  
YYIRTL1 (m) 190 ± 6 (n=8) 182 ± 7* (n=8) 
 
 
6 x 30 m RS max 184 ± 24 (n=10) 178 ± 16 (n=10) 

* Signifikant skillnad från för test 

 

 

Diskussion 

   Syftet med denna studie var att undersöka om sex veckors hög-intensiv 

intervallträning en gång i veckan i form av löpning i en hinderbana inomhus kan 

ge ökad prestationsförbättring vad gäller förbättrad uthållighet hos kvinnliga 

fotbollsspelare. Samt undersöka om uthållighetsträning i kombination med 

snabbhetsträning kan ge ökad prestationsförbättring vad gäller både längre 

uthållighet och snabbare upprepande sprinter hos kvinnliga fotbollsspelare. 

Huvudfyndet i denna studie var att sex veckors träning kan ge ökad 

prestationsförbättring när det kommer till YYIRTL1 (i form av ökad distans med 

ökad hastighet) samt minskad total sprinttid på ett 6 x 30 meter upprepande 

sprinttest. Den totala sprinttiden visade på prestationsförbättring medan den 

snabbaste sprinten inte visade på någon skillnad. Detta tolkas som att spelarna 

blivit uthålligare med att kunna prestera under en längre tid på en hög intensitet 

och snabbt kunna återhämta sig efter en sprint till en annan men att själva 

hastigheten i en sprint inte förbättrats i tid. Detta tyder på att de hög-intensiva 
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intervallträningarna samt snabbhetsuthållighetsträningarna gett en större 

prestationsförbättring än snabbhetsträningarna.  I linje med en tidigare studie 

(Krustrup, Mohr, Ellingsgaard & Bangsbo, 2005) såg man att ett YYIRTL1 

korrelerar med antal hög-intensiva sprintar under en fotbollsmatch och är därför 

ett bra test för kvinnliga fotbollsspelare att använda sig av för att se 

prestationsförbättring liknande en fotbollsmatch. Det är även ett bra test att 

använda då det är effektivt när alla spelare kan testas på samma gång samt att det 

är ett lättillgängligt test som inte är så dyrt att införskaffa. 

 

Vad man kan se med pulsen under intervallträningarna var att intervallträning i 

form av löpning i hinderbana för fotbollsspelarna låg på 92-98% av HRmax. Dessa 

resultat stärks av tidigare studier (Hoff, Wisøff, Engen, Kemi & Helgerud, 2002; 

McMillan, Helgerud, Macdonald & Hoff, 2004) där man sett att den aeroba 

kapaciteten kan öka inte enbart genom kontinuerlig löpning utan också genom 

mer idrottspecifik intermittent träning. Detta kan vara relevant för fotbollslag, 

speciellt i lägre serier där möjlig träningsfacilitet kan styra spelarnas träningar, att 

veta att det finns olika träningsformer som kan träna upp aeroba kapacitet och att 

fler aspekter som bollteknik, spänst, styrka exempelvis kan tränas samtidigt. Det 

kan även vara en motivations faktor för spelarna att kunna variera sin träning. 

Tittar man på pulsen i resultatet verkar det inte vara stor skillnad i puls mellan 4 x 

5 minuters intervaller mot 5 x 4 minuters intervaller vilket betyder att spelarna 

kan variera längden på intervallen och ändå hålla sig på samma % av HRmax. En 

fråga är vad som händer om man har fler eller färre intervaller, om det går att få ut 

samma effekt av träningen, det är något som behöver mer forskning kring för att 

kunna besvara. Kortare intervaller har forskningen i Sporis et al. (2008) studie 

visat att för korta arbetsperioder inte hinner påverka det anaeroba glykolys 

energisystemet vilket 4 minuters intervaller hinner göra. Det som också kan ses i 

denna studie är att den upplevda känslan av 90-95 % av HRmax ligger nära den 

verkliga pulsen av 90-95 % av HRmax. Detta är en bra upplysning för lag i 

allmänhet som saknar tillgång till pulsklockor på träningar. Dock kan det finnas 

en felkälla i testet då HRmax är den pulsen från YYIRTL1 när spelarna klev av 

testet och inte pulsen från ett VO2max test.  
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I en fotbollsmatch växlar intensiteten väldigt mycket mellan alla intensitetzoner 

av den maximala hjärtfrekvensen (Alexandre et al., 2012). Ena sekunden springer 

en fotbollsspelare sprinter andra sekunden joggar spelaren (Balsom, 2003; Mohr, 

Krustrup, Bangsbo, 2003). Vid planering av en hinderbana eller dribblingsbana 

finns två saker att tänka på enligt Hoff, Wisøff, Engen, Kemi & Helgerud (2002). 

Det första är att intensiteten bör vara högre än match intensitet. Det andra är att 

tänka på att banan ska vara kontinuerlig men variera i intensitet likt en 

fotbollsmatch. En ytterligare sak att ta hänsyn till i förberedelse av 

träningsupplägg är att tänka vad som skall tränas, den aeroba kapaciteten eller den 

anaeroba kapaciteten. Vill spelarna träna den aeroba kapaciteten kan spelarna inte 

ligga över 90-95 % av HRmax för då hinner inte laktatproduktionen brytas ner och 

träningen kommer inte åt den aeroba metabolismen. Spelarna kommer inte orkar 

jobba på samma intensitet under hela träningen på grund av mjölksyran inte 

elimineras i samma hastighet på grund av laktatkinetiken ovanför tröskeln och 

laktatkoncentrationen skulle ligga kvar i musklerna så att musklerna blir uttröttade 

(Hoff, Hoff, Wisøff, Engen, Kemi & Helgerud, 2002, Michalsik & Bangsbo, 

2004).  

 

Denna studie ger bra underlag för lag med mindre träningsfacilitet och för 

kvinnliga fotbollslag i lägre divisioner. Det är som sagt varierande träning och 

lättillgängliga tester som inte kostar så mycket.  Trots detta finns en hel del 

felkällor i metoddelen. 6 x 30 meter upprepande sprinttestet kan inte ses som 

reliabelt då testet utfördes med ett tidtagarur och hundradelar kanske till och med 

sekunderar kan differera. Puls vid träning samt vid tester har varit ett stort 

problem då pulsklockor inte visat puls eller stängts av på grund av lågt batteri vid 

träning/testtillfällena. Pulsklockorna har även vandrat runt i laget vilket har gjort 

det svårt att lita på den visande pulsen och resultatet av puls kan ha stor 

felmarginal. Besvär med pulsklockorna har också gjort att resultaten inte kunnat 

visa resultat från alla deltagare vilket har gjort att resultaten och studien skulle 

behöva göras om för att se resultat på en större population. Även att spelare i laget 

inte deltog på tillräckligt många träningar för att kunna räknas till resultatet gör att 

studien skulle behöva testets på en större population för att säkerställa prestations 

förbättring av denna typ av träning och upplägg. Faktorer som detta test saknar är 

ytterligare tester som VO2 max test, laktatprover, spänsttest, styrka tester, 
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rörlighetstester, agility tester för att se om det kunde finnas fler 

prestationsförbättringar av 6 veckors träning av denna studies typ. Testerna som 

utfördes på två olika underlag och i två olika miljöer på grund av fel bokning av 

lokal kan ha att göra med den signifikanta skillnaden i puls från före och efter test 

i YYIRTL1. Temperaturen i lokalen var betydligt svalare vid testtillfälle två. Det 

gick även två veckor från sista gången av studiens träning till efter tester på grund 

av en missbedömning i bokning av lokal vilket gav spelarna en vecka mer 

fotbollsträning.  Studien tyder på att sex veckors träning kan ge ökad 

prestationsförbättring när det kommer till YYIRTL1 (i form av ökad distans med 

ökad hastighet) samt minskad total sprinttid på ett 6 x 30 meter upprepande 

sprinttest. Vad som är svårare att säga är vad som var anledningen till den ökade 

prestationsförbättringen vilket gör att studien tappar lite validitet. Var det de hög-

intensiva intervallträningarna, snabbhetsträningarna, fotbollsträningarna, 

fysträningarna eller alla träningarna ihop som gav resultatet. För ett tydligare 

bevis på vart den signifikanta ökade prestationen kommit ifrån hade all annan 

träning behövt uteslutas eller en kontrollgrupp ha funnits.   

 

Konklusion 

Sex veckors hög-intensiv träning kan ge ökad prestationsförbättring i uthållighet 

samt minskad total upprepad sprinttid. Svårare i denna studie är att säga vilken 

träningsform som bidragit till prestationsökningen, om det är en enskild 

träningsform eller alla träningsformerna tillsammans. För ett tydligare bevis på 

vart den signifikanta förbättringen kommit ifrån hade all annan träning behövt 

uteslutas eller en kontrollgrupp ha funnits.  
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Bilaga 1.  
 

Träningsupplägg vecka 1 & 2.  

 

Uppvärmning (standardiserad för varje vecka):  

Jogging i tre minuter (40-60 % av max hastighet), jogging med dynamiska 

rörelser i tre minuter, löpning (70-90 % av max hastighet i högt tempo med 

sprinter) i 3 min. 

 

Snabbhets träning:  

5 x 10 sek: Snabba fötter fram och tillbaka längs en linje ritad i gymnastiksalens 

golv.  

5 x 10 sek: Snabba fötter fram och tillbaka längs en linje ritad i gymnastiksalens 

golv med förflyttning i sidled.  

5 x 10 sek: Snabba höga jämfota hopp, där man slår ihop hälarna i hoppet, längs 

en linje ritad i gymnastiksalens golv. Förflyttning framåt.  

 

Försökspersonerna ger 100 % vid varje övning. Vilar 100 sekunder mellan varje 

set och likaså vid byte av övning.  

 

Intervall löpning i en hinderbana (se bilaga 4): 5 x 4 min (90-95 % av egen 

upplevda känsla av max hastighet) med aktiv vila (50-60 % av egen upplevda 

känslan av max hastighet) mellan varje intervall i 3 min.  

 

Nedvarvning 5 min i form av lätt jogging (40-50% av egen uppled känsla av max 

hastighet).  

 

Bål övningar:  

3 x 30 sek: Sittandes i situp position (från upprätt fälla bak så mycket att det 

känns jobbigt i magen) och pendla små snabba armar upp och ned.  

3 x 30 sek: Fällkniven.  

3 x 30 sek: Sneda situps sida till sida.  
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Bilaga 2. 
Träningsupplägg vecka 3 & 4. 

 

Uppvärmning (standardiserad för varje vecka):  

Jogging i tre minuter (40-60 % av max hastighet), jogging med dynamiska 

rörelser i tre minuter, löpning (70-90 % av max hastighet i högt tempo med 

sprinter) i 3 min. 

 

Intervall löpning i hinderbana (se bilaga 5): 4 x 5 min (90-95 % av egen upplevda 

känsla av max hastighet), aktiv vila (50-60 % av egen upplevda känslan av max 

hastighet) i 4 min.  

 

 Nedvarvning 5 min i form av lätt jogging (40-50% av egen uppled känsla av max 

hastighet).  

 

Bål övningar:  

3 x 30 sek: Parövning, situp med putt av den andra deltagaren.  

3 x 30 sek: Parövning, fällkniven med putt av den andra deltagaren.   

3 x 30 sek: Parövning, sneda situps sida till sida med handklapp mot varandra.  

 

Snabbhetsuthållighet:  

15 x 40 meter upprepade sprinter 20 sekunders vila mellan varje sprint. Alla 

spelare springer samtidigt och tiden för vila räknas från det att den sista kommit i 

över linje.   

 

Nedvarvning 5 min i form av lätt jogging (40-50% av egen uppled känsla av max 

hastighet).  
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Bilaga 3. 
Träningsupplägg vecka 5 & 6.  

 

Uppvärmning (standardiserad för varje vecka):  

Jogging i tre minuter (40-60 % av max hastighet), jogging med dynamiska 

rörelser i tre minuter, löpning (70-90 % av max hastighet i högt tempo med 

sprinter) i 3 min. 

 

Snabbhets träning:  

5 x 10 sek: Snabba fötter fram och tillbaka längs en linje ritad i gymnastiksalens 

golv.  

5 x 10 sek: Snabba fötter fram och tillbaka längs en linje ritad i gymnastiksalens 

golv med förflyttning i sidled.  

5 x 10 sek: Snabba höga jämfota hopp, där man slår ihop hälarna i hoppet, längs 

en linje ritad i gymnastiksalens golv. Förflyttning framåt.  

 

Försökspersonerna ger 100 % vid varje övning. Vilar 100 sekunder mellan varje 

set och likaså vid byte av övning.  

 

Intervall löpning i en hinderbana (se bilaga 6): 5 x 4 min (90-95 % av egen 

upplevda känsla av max hastighet) med aktiv vila (50-60 % av egen upplevda 

känslan av max hastighet) mellan varje intervall i 3 min.  

 

Nedvarvning 5 min i form av lätt jogging (40-50% av egen uppled känsla av max 

hastighet).  

 

Bål övningar:  

3 x 30 sek: Sittandes i situp position (från upprätt fälla bak så mycket att det 

känns jobbigt i magen) och pendla små snabba armar upp och ned.  

3 x 30 sek: Fällkniven.  

3 x 30 sek: Sneda situps sida till sida.  
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Bilaga 4. 

 
Hinderbana (vecka 1 & 2) för intervallträning 5 x 4 min.  

Två lika spegelvända banor sattes upp för att spelarna skulle få springa åt olika 

håll varannan gång. Spelarna löpte mellan konor, löpte raksträckor, hoppade 

jämfota hopp (plint vid 90 cm) över plintar samt hoppade över större hinder (plint 

vid 2.50 cm). 
 

 



	   22	  

Bilaga 5. 
 

Hinderbana (vecka 3 & 4) för intervallträning 4 x 5 min.  

En bana sattes upp och spelarna sprang varannan intervall höger/vänstervarv. 

Spelarna löpte mellan konor. Löpte raksträckor, hoppade jämfota hopp (plint vid 

90 cm) över plintar, hoppade över större hinder (plint vid 2.50 cm), hoppade över 

häckar samt kröp under hinder.  
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Bilaga 6. 
 

Hinderbana (vecka 5 & 6) för intervallträning 5 x 4 min.  

En bana sattes upp och spelarna sprang varannan intervall höger/vänstervarv. 

Spelarna sprang slalom mellan konerna, hoppade över plintar (vid 2 m), hoppade 

mellan rock ringar, sprang baklänges, sprang på plintar (vid andra 2 m från start; 

högervarv), hoppade i sidled och hoppade över häckar.  

 


