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Sammanfattning 
Bakgrund och syfte 

Under en fotbollsmatch rör sig spelarna någonstans mellan 9-12 km i olika hastigheter. Ungefär 10 % 

av denna sträcka genomförs genom löpningar av hög intensitet, där de flesta sprinter sker kring 2 

sekunder. Under 2 sekunder hinner en spelare ungefär 10-15 meter, beroende på spelarens 

accelerationsförmåga. Studier har visat ett samband mellan hopp och sprintförmåga både bilateralt 

och unilateralt. Dock är det få studier som följt förloppet från start till 30 meter med mellantider om 

varje 5 meter och få studier genomförda unilateralt hos fotbollsspelare. Syftet med studien var att 

undersöka sambandet mellan unilateral horisontell respektive vertikal hoppförmåga med 

sprintförmåga hos manliga fotbollsspelare.  

Metod 

22 manliga fotbollsspelare från division 4 elit deltog i studien. Testprotokollet bestod av unilaterala 

vertikalhopp (CMJ och SJ), unilateralt stående längdhopp samt sprinttest på 30 meter med 

mellantider på 5, 10, 15, 20 och 25m. Samtliga hopptester genomfördes med händerna vid höfterna 

och sprinttesterna genomfördes med stående start 60cm före första sensorn. Pearsons 

korrelationskoefficient (r) undersöktes mellan hopp och sprintförmåga med gränsvärdena r ≤ 0.35 för 

svaga, r = 0.36-0.67 för moderata och r = 0.68-1.0 för starka korrelationer, där korrelationer r ≥ 0.9 

ansågs vara mycket starka.  

Resultat 

Överlag ökade sambanden mellan alla hopptester desto längre sprintsträckor som genomfördes. SJ 

visade starkast korrelationer vid nästan alla sprintsträckor. Starkaste sambandet mellan stående 

längdhopp och sprintförmåga fanns mellan hopp på vänster ben och mellantiden på 25 meter (r=-

0,64). Starkaste sambandet mellan CMJ och sprintförmåga fanns mellan hopp på vänster ben och 

sprintsträckan 30 meter (r=-0,69). Starkast korrelation av alla hopptester upptäcktes mellan SJ och 30 

meter sprint (r = -0,73). 

Slutsats 

Korrelationen mellan unilateral hoppförmåga horisontellt respektive vertikalt och sprintförmåga blir 

starkare ju längre sträckan blir, med sprinttester utförda upp till 30 meter. Den starkaste 

korrelationen ses mellan SJ och sprintsträckan 30 meter. 
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Summary 
Background and aim of the study 

During a 90 minutes long football match is each player covering a distance around 9-12 km 

performed at different speeds. About 10 % out of 9-12 km is sprints, where the most common sprint 

is about 2 second long. During 2 seconds does a payer cover a distance of 10-15 meters, depending 

on level of player. Earlier studies has shown a correlation between jump- and sprint ability, both 

bilateral and unilateral performed jumps. Few studies have been focusing on unilateral jump ability, 

or showed split times for every 5 meters. The aim of this study was to examine the correlation 

between unilateral jump ability, performed both vertical and horizontal, with sprint ability with male 

football players.  

Method 

22 male football players from the Swedish division 4 elite performed the test protocol containing 

unilateral vertical jumps (CMJ and SJ), unilateral standing long jump and 30 meter sprint with split 

times at 5, 10, 15, 20 and 25 meters. All jump tests was performed with hands on the hips and the 

sprint tests was performed from a standing start 60 cm behind the first photo cell. Pearson´s 

correlation coefficient (r) was used to determine the relationship between unilateral jump and sprint 

ability. A scale defined what was considered a weak correlation (r ≤ 0.35), a moderate correlation (r = 

0.36-0.67) and a strong correlation (r = 0.68-1.0).  

Results 

Generally the correlations increased with longer sprint distances. SJ showed strongest correlation at 

nearly all split times. The strongest correlation between unilateral horizontal jump and sprint ability 

was found with left leg and 25 meter sprint (r=-0,64). The strongest correlation between CMJ and 

sprint ability was found with left leg and 30 meter sprint (r=-0,69). The strongest correlation was 

found with SJ and 30 meter sprint (r = -0,73). 

Conclusion 

The correlations for unilateral jump ability horizontally and vertically with sprinting ability up to 30 

meters was stronger the longer sprint distance. The strongest correlation was seen with SJ and 30 

meter sprint.  
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1 Bakgrund 
Fotboll är en idrott karaktäriserad av främst aerobt arbete med inslag av frekventa korta intensiva 
moment med hög användning av anaerob energi (Boone, Vaeyens, Steyaert, Bossche, & Bourgois, 
2012). Exempel på dessa moment är snabba vändningar, korta sprinter och hopp, moment som kan 
förändra matchsituationer. Tidigare har ett samband mellan sprint- och hoppförmåga visats (Viscovi 
& McGuigan, 2008) vilket är av betydelse för vilka rekommendationer som kan ges till fotbollstränare 
och fystränare för att utveckla spelarnas sprintförmåga. Dock saknas studier som behandlar 
unilateral hoppförmåga och följden av sprintsträckor från start till mål hos fotbollsspelare.  

1.1 Löpningar under en fotbollsmatch 
Matchanalyser har visat att kvinnliga och manliga fotbollsspelare (exklusive målvakt) rör sig 
någonstans mellan 9-12 km under en match (Boone, m.fl. 2012; Haugen, Tönnessen, Hisdal & Seiler, 
2013; Helgerud, Rodas, Kemi & Hoff, 2011). Av dessa 9-12 km visar olika studier på olika resultat 
avseende hur stor andel som genomförs av hög intensitet jämfört med lägre intensitet. Burgess m.fl. 
(2006) fann att australienska fotbollsspelare spenderar i genomsnitt 33.4% gåendes (0-7 km/h), 
37.8% joggandes (7-12 km/h), 18.3% snabb jogg (12-18 km/h) och 7.0% sprintandes (18-24 km/h) 
varav 3.6% maximal sprint (24 km/h). I en översiktsstudie av Haugen m.fl. (2013) skriver de till att 8-
12 % av totala sträckan under en match är löpningar med hög intensitet eller sprinter (>18 km/h), 
medan Boone m.fl. (2012) skriver att andelen löpningar av hög intensitet är så hög som 40 % (>14 
km/h) och andelen sprinter är 1-11% (>19 km/h). Baserat på denna information är cirka 10 % av en 
fotbollsmatch spenderas i mycket hög hastighet eller sprintandes (>18 km/h).  

O'Donoghue (2002) observerade antalet löpningar och av vilken intensitet de var under 15 minuter 
vid 35 engelska Premier League matcher. Under de 15 minuterna genomfördes per person i snitt 30,6 
sprinter varav 14,1 varade kortare tid än 2 sekunder, 9,8 varade mellan 2 till 4 sekunder, 3,7 varade 
mellan 4 till 6 sekunder och 0,7 varade längre än 6 sekunder. Det tyder alltså på att de flesta 
löpningar av hög intensitet sker upp till och kring 2 sekunder. Detta stärks av Burgess et al. (2006, s. 
336) som beskriver att spelare i den australienska högsta divisionen gör i snitt 58 stycken sprinter 
kring 2 sekunder varje match.  

Upp till 2 sekunder är en kortare löpning där accelerationsförmågan är avgörande. Wislöff, Castagna, 
Helgerud, Jones & Hoff (2004) fann att varje enskild spelare var 90:e sekund genomför en sprint på 
fotbollsplan som varar mellan 2-4 sekunder, det vill säga en acceleration. Flera studier har kollat på 
vilka kvaliteter en fotbollspelare bör ha för att bli framgångsrik och accelerationsförmåga är en av 
dem (Wislöff, Castagna, Helgerud, Jones & Hoff; 2004, Helgerud, Rodas, Kemi, Hoff; 2011). Sträckan 
en spelare hinner löpa från stillastående på 2 sekunder är 10-15m (Helgerud mfl., 2011) och enligt 
Haugen mfl. (2013) sker 90 % av alla sprinter i en match under 20 meter. Tidsintervallet kring 2 
sekunder och sträckor upp till 20 meter verkar alltså vara avgörande för prestation inom fotboll.  

1.2 Snabbhet och effektutveckling 
Snabbhet delas in i olika kategorier där maximal sprinthastighet är en, vilken generellt sett uppnås 
efter 30-60 meter vid i en sprint från en stillastående start, vilket innebär att maximal hastighet inte 
uppnås vid kortare sprinter och det är förmågan att accelerera som är den avgörande faktorn (Young 
& Sheppard 2011 s. 271). Explosiv styrka kopplas samman med förmågan att producera en hög ”rate 
of force development” (RFD), det vill säga att skapa så hög kraft på så kort tid som möjligt. Det finns 
ett samband mellan RFD och accelerationsförmåga (Stone & Stone 2011 s. 349). Vid sekvenser inom 
idrott som innebär en strävan efter en så hög hastighet som möjligt, så som en sprint eller ett hopp, 
är en hög effektutveckling avgörande för framgång (Stone, Moir, Laister, Sanders 2002; Stone & 
Stone 2011 s. 349). Då effektutveckling är kraften multiplicerad med hastigheten kan man 
argumentera att den maximala styrkan är den grundläggande faktorn vid explosiva prestationer för 
att uppnå en hög effektutveckling (Stone, Moir, Laister, Sanders 2002). Ett högt resultat i 1RM i 
knäböj (maximal styrka) och en snabb tid vid en linjär sprint har också i flera fall visat sig korrelera väl 
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med varandra (Wisløff, Castagna, Helgerud, Jones, & Hoff. 2004; Mcbride, Blow, Kirby, Haines, Dayne 
& Triplett. 2009; Chelly, Fathloun, Cherif, Amar, Tabka & Praagh. 2009).  

Viscovi & McGuigan (2008) visade att sambanden mellan sprint- och bilateral hoppförmåga ökade ju 
längre sträckan var vi deras sprinttester om 9,1, 18,3, 27,4 och 36,6 meter. En annan studie som 
undersökt samband mellan 5 meter sprint, 1 RM i halv knäböj, countermovement jump (CMJ) och 
squat jump (SJ) hos manliga unga fotbollsspelare fann att en kort sprint bättre förutsägs av SJ och 
den maximala styrkan i knäböj jämfört med CMJ (Chelly, Cherif, Amar, Hermasi,  Fathloun, Tabka, 
Bouhlel, & Sheppard, 2010).  

Studier finns som är genomförda med hopptester utförda unilateralt, det vill säga på ett ben, dock få 
som är utförda med fotbollsspelare. Meylan, McMaster, Cronin, Mohammad, Rogers och DeKlerk 
(2009) visade att hopptester vertikalt och horisontellt utförda unilateralt av 80 studenter är reliabla 
tester att utföra samt att testet horisontellt längdhopp är det test som korrelerar starkast till 
sprintförmåga på 10m. McCurdy mfl. (2010) genomförde hopptester unilateralt hos fotbollsspelare 
och såg en stark korrelation mellan vertikala hopptester och sprintförmåga på 25m. McCurdy mfl. 
(2010) genomförde studien på 15 kvinnliga collegespelare från amerikanska division 1 i National 
Collegiate Athletic Association (NCAA). Studien jämförde hopptester utförda bilateralt respektive 
unilateralt och resultaten visade starkast korrelationer mellan hopptester utförda unilateralt och 
sprintförmåga.  

Sambandet mellan sprint- och hoppförmåga är undersökt, dock inte tillräckligt utforskat hos 
fotbollsspelare och saknar resultat på kortare sprintsträckor om 5, 10 och 15 meter. Intressant är att 
undersöka både horisontell och vertikal hoppförmåga. Ökad kunskap om sambandet mellan 
sprintförmåga och unilateral hoppförmåga kan ge ökad förståelse för hur fotbollsspelare kan träna för 
att öka prestationen i matchavgörande situationer.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan horisontell respektive vertikal unilateral 
hoppförmåga med sprintförmåga hos manliga fotbollsspelare, samt vilket test som bäst förutser olika 
sprintsträckor.  

Frågeställningar: 

1. Hur stark är korrelationen mellan unilateral hoppförmåga vid test av stående horisontellt 
längdhopp och sprintförmåga på 5, 10, 15, 20, 25 och 30m? 

2. Hur stark är korrelationen mellan unilateral hoppförmåga vid test av två olika typer stående 
vertikalhopp (SJ och CMJ) och sprintförmåga på 5, 10, 15, 20, 25 och 30m? 

3. Finns störst samband mellan horisontell hoppförmåga eller vertikal hoppförmåga och 
sprintförmåga? 

Hypotesen är att starkast samband finns mellan SJ och de kortare sprintsträckorna 5, 10 och 15 
meter, samt mellan CMJ och horisontellt längdhopp med de längre sträckorna 20, 25 och 30 meter. 

2 Material och metod 

2.1 Testobjekt 
30 manliga fotbollsspelare från division 4 elit erbjöds deltagande i studien. Exklusionskriterier var 

infektioner och skador i nedre extremiteten. 22 personer deltog i studien, då 8 personer 

exkluderades på grund av skada eller sjukdom.  
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2.2 Testprotokoll 
Testprotokollet bestod av unilaterala vertikalhopp (CMJ och SJ), unilateralt stående längdhopp samt 

sprinttest på 30 meter med mellantider på 5, 10, 15, 20 och 25m. Alla tre hopptesternas reliabilitet är 

säkerhetsställda (Meylan mfl., 2009). Före varje test fick testdeltagarna varsitt testförsök för att 

familjärisera sig med testerna.  

2.2.1 Vertikala hopptester  
Samtliga vertikala hopptester genomfördes med händerna vid höften (Meylan mfl., 2009) och två 

försök per person där det bästa försöket användes som resultat (Bui, Farinas, Fortin, Comtois & 

Leone, 2014). Vertikala hopptester mättes med IR-matta (IVAR-systemet, SH sport & Fitness, Mora, 

Sverige). Testpersonen instruerades vid SJ att börja stabilt ståendes på ett ben med händerna vid 

höften, gå ner till uppskattat 90° flexion i knäled, markera ett stopp och sedan därifrån göra ett 

explosivt hopp så högt som möjligt med stabil landning på ett ben.  

  

Bild 1. Hoppsekvens över utförandet av squat jump (SJ). 

Testdeltagarna genomförde 2 försök per ben med CMJ. Skillnaden vid testutförandet för SJ och CMJ 

var att testpersonen inte markerade ett stopp vid 90° vid CMJ utan genomförde allt i en rörelse.  

   

Bild 2. Hoppsekvens över utförandet av countermovement jump CMJ. 

2.2.2 Horisontellt hopptest 
Även horisontella hopptester genomfördes med händerna vid höften (Meylan, 2009) och två försök 

per person där det bästa försöket användes som resultat (Bui, Farinas, Fortin, Comtois & Leone, 
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2014). Alla hopp mättes med måttband från en markerad startlinje, där en testledare kontrollerade 

uthoppet, till landningen där en testledare markerar hoppets kortaste distans, det vill säga hälen på 

testpersonen. Alla hopp inleddes med stabilitet på ett ben, lätt svikt i knäet för att ta fart och hoppa 

så långt som möjligt med stabil landning på samma ben som hoppades ifrån med. 

 

 

Bild 3. Hoppsekvens över horisontellt längdhopp. 

2.2.3 Sprinttest 30 meter 
Vid sprinttesterna sprang alla testdeltagare 30 meter från stående start 60cm bakom första sensorn. 

Sensorer var utplacerade vid start och mål, samt för varje 5 meters intervall, och skickade 

information till en testenhet (MuscleLab, Ergotest, Porsgrunn, Norge) kopplad till en dator. Samtliga 

testdeltagare gavs 2 försök vid sprinttest då studie som undersökt när spelare uppnår maximal 

prestation sett att 80 % av testdeltagarna uppnådde sitt bästa resultat inom 2 försök (Haugen,  

Tönnessen & Seiler, 2012). Två försök är vanligtvis använt även i andra studier för fotbollsspelare där 

sprint har undersökts (Wislöff mfl. 2004; Helgerud mfl. 2011). 

2.3 Testgenomförande 
För testgenomförandet utfördes tio minuters generell uppvärmning (lågintensiv joggning, 

löpskolningsövningar, dynamisk rörlighet och 3 avslutande sprinter á 75, 80 och 85 % av maximal 
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insats) med handledning från testledare. Testdeltagarna delades slumpmässigt in i tre grupper med 

sju eller åtta spelare i varje grupp och fick en startstation tilldelad. Efter avslutade tester på en 

station förflyttade sig gruppen till nästa station, detta för att genomföra testerna tidseffektivt. Alla 

testdeltagare genomförde ovanstående testprotokoll.  

2.4 Etiska, sociala och miljöaspekter 
Testdeltagarna i studien genomförde testerna helt frivilligt och var informerade att de när de själva 

ville möjlighet att avbryta studien utan att behöva ange anledning. Deltagarna var även informerade 

om studiens exklusionskriterier för att på ett säkert sätt kunna genomföra studien. Informerat 

samtycke delades ut och signerades av samtliga testdeltagare vid testtillfället (se bilaga 1).  

Sverige är just nu rankade som 25:e bästa fotbollsnation i världen, för att förbättra denna position 

krävs bland annat fysiskt bättre fotbollsspelare. Med hjälp av evidensbaserad träning kan vi med 

större sannolikhet bedriva träning som leder svenska fotbollsspelare framåt i deras utveckling. Hopp 

och sprintförmåga har tidigare i denna studie beskrivits som viktiga faktorer för en fotbollsspelare, 

med ökad kunskapsnivå på området har tränare och fystränare bättre möjlighet att förbättra dessa 

färdigheter. Bättre utformad träning leder förmodligen också till lägre andel skador och då även lägre 

kostnader för sjukvården.  

Nivån av miljöpåverkan uppskattas vara mycket låg. Den påverkan som gjorts har varit i form av 

utskrifter av studier och informerat samtycke, energikostnader för använd elektronik samt resa med 

bil tur och retur mellan Halmstad och Falkenberg. Resa med tåg övervägdes men på grund av 

praktiska skäl med bärande av testutrustning och transport till aktuell plats för utförandet av tester 

framröstades färdmedlet automobil.  

2.5 Statistisk analys 
Varje individs bästa resultat för respektive test presenteras i resultatdelen och anges som 

medelvärde ± en standardavvikelse (SD). Pearsons korrelationskoefficient användes för att analysera 

korrelationen mellan horisontell respektive vertikal hoppförmåga och sprintförmåga på 5, 10, 15, 20, 

25 respektive 30 meter. Pearsons korrelationskoefficient (r) användes då alla testvärden var 

normalfördelade enligt Shapiro-Wilks. Vid undersökning av styrkan på korrelationerna användes 

gränsvärdet r ≤ 0.35 för låga eller svaga, r = 0.36-0.67 för moderata och r = 0.68-1.0 för starka 

korrelationer, där korrelationer r ≥ 0.9 anses vara mycket starka (Taylor, 1990). 
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3 Resultat 
Fotbollslaget som genomförde testprotokollet bestod av 22 män, med medelåldern 21 ± 3 år, 

medelvikten 83,5 ± 8,9 kg och medellängden 183,1 ± 6,8 cm. I tabell 1 visas resultaten för hopptester 

för höger respektive vänster ben samt resultat för alla enskilda mellantider. Kortaste hoppet noterat 

för stående längdhopp var 130 cm, och det längsta noterade hoppet var 190 cm. För SJ noterades 

11,8 cm som lägsta hoppet, 27,9 cm som högsta och för CMJ 13,9 cm som lägsta och 30,2 cm som 

högsta. 

Tabell 1. Beskrivande statistik (n=22) och resultat för hopptester och resultat för sprinttester. 

 
Medelvärde (±SD)       Min        Max 

LH (cm) 160,82 (± 14,45) 133,00 190,00 

LV (cm) 163,14 (± 16,60) 130,00 197,00 

SJH (cm) 19,00 (± 3,44) 13,50 25,00 

SJV (cm) 19,66 (± 4,68) 11,80 27,90 

CMJH (cm) 20,61 (± 4,04) 13,90 29,80 

CMJV (cm) 20,40 (± 4,47) 14,00 30,20 

Sp5m (s) 1,09 (± 0,04) 1,01 1,18 

Sp10m (s) 1,84 (± 0,06) 1,75 1,96 

Sp15m (s) 2,49 (± 0,07) 2,38 2,65 

Sp20m (s) 3,10 (± 0,10) 2,96 3,29 

Sp25m (s) 3,73 (± 0,11) 3,54 3,93 

Sp30m (s) 4,34 (± 0,14) 4,08 4,60 

LH = Längdhopp höger, LV = Längdhopp vänster, SJH = Squat Jump höger, SJV = Squat Jump vänster, 

CMJH = Counter Movement Jump höger, CMJV = Counter Movement Jump vänster, Sp5m = Sprint 5 

meter, Sp10m = Sprint 10 meter, Sp15m = Sprint 15 meter, Sp20m = Sprint 20 meter, Sp25m = Sprint 

25 meter och Sp30m = Sprint 30 meter.  

3.1 Stående längdhopp och sprintförmåga 
Sprintlöpning är ett resultat av horisontell och vertikal kraftproduktion, undersökt är hur stor del som 

förklaras av den horisontella delen. Korrelationen mellan längdhopp för höger respektive vänster ben 

med sprintförmåga på 5 meter var låg. En moderat korrelation fanns mellan stående längdhopp 

(höger och vänster ben) och sprintsträckorna 10, 15, 20, 25 och 30 meter, vilket betyder att sprinter 

mellan 10-30 meter korrelerar bättre med stående längdhopp än korta sprinter på 5m meter. Tabell 

2 visar resultat av korrelation mellan stående längdhopp och sprintförmåga. 

Tabell 2. Korrelationer (r) mellan stående horisontella längdhopp på höger respektive vänster ben 

och sprintförmåga på 5, 10, 15, 20, 25 och 30 meter. 

 N=22 5 METER 10 METER 15 METER 20 METER 25 METER 30 METER 

LH Korrelation (r) -0,24 -0,44 -0,53 -0,36 -0,58 -0,58 

 Signifikansvärde (p) 0,27 0,04 0,01 0,10 0,01 0,01 

LV Korrelation (r) -0,34 -0,54 -0,60 -0,44 -0,64 -0,60 

 Signifikansvärde (p) 0,12 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 

LH = Längdhopp på höger ben, LV = Längdhopp på vänster ben 
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3.2 Vertikala hopptester och sprintförmåga 
Studiens syfte var även att undersöka hur stor del vid sprintlöpning som förklaras av den vertikala 

kraftutvecklingen. Korrelationen mellan SJ för höger respektive vänster ben med sprintförmåga upp 

till 25 meter var moderata. Undantaget var sträckan 25 meter för vänster ben vilken visade stark 

korrelation. Även korrelationen mellan sprintförmåga och hopptesterna på höger respektive vänster 

ben på sträckan 30 meter var stark. Den starkaste korrelationen bland alla resultat var mellan squat 

jump på höger ben och 30 meter sprint (r=-0,73). Resultaten tyder på att ju högre testdeltagarna 

hoppade i SJ desto snabbare tider presterades ju längre sprintsträckor som utfördes. Tabell 3 

sammanställer korrelationer mellan vertikal hoppförmåga utfört på ett ben och sprintförmåga.  

Korrelationen mellan CMJ för höger respektive vänster ben med sprintförmåga upp till 30 meter var 

moderata och i vissa fall starka. Dock finns undantag för korrelationen mellan CMJ för höger ben och 

sprintsträckan 5 meter vilken var låg, samt korrelationen mellan CMJ på vänster ben med 

sprintsträckorna 15 och 30 meter vilken var hög. Precis som för SJ tyder resultaten på att ju högre 

testdeltagarna hoppade i CMJ desto snabbare tider presterades ju längre sprintsträckor som 

utfördes.  

Tabell 3. Korrelationer (r) mellan vertikala hopptester på höger respektive vänster ben och 

sprintförmåga på 5, 10, 15, 20, 25 och 30 meter. 

 N=22 5 METER 10 METER 15 METER 20 METER 25 METER 30 METER 

SJH Korrelation (r) -0,50 -0,53 -0,66 -0,58 -0,67 -0,73 

 Signifikansvärde (p) 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

SJV Korrelation (r) -0,51 -0,58 -0,68 -0,56 -0,70 -0,69 

 Signifikansvärde (p) 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 

CMJH Korrelation (r) -0,35 -0,44 -0,58 -0,52 -0,60 -0,66 

 Signifikansvärde (p) 0,11 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00 

CMJV Korrelation (r) -0,53 -0,60 -0,69 -0,59 -0,65 -0,69 

 Signifikansvärde (p) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SJH = Squat Jump på höger ben, SJV = Squat Jump på vänster ben, CMJH = Counter Movement Jump 

på höger ben, CMJV = Counter Movement Jump på vänster ben 

4 Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 
Huvudsyftet med studien var att undersöka sambandet mellan hoppförmåga horisontellt respektive 

vertikalt på ett ben med sprintförmåga hos manliga fotbollsspelare. Resultaten visade att överlag 

fanns det starkare samband mellan samtliga hopptester och ju längre sprintdistanser som utfördes i 

studien. Resultaten visade även att starkaste sambandet fanns mellan SJ och sprintdistansen 30 

meter. 

4.1.1 Sambandet mellan horisontell hoppförmåga och sprintförmåga 
Resultaten i studien stämmer till viss del överens med den hypotes som ställdes inför studien då 

stående längdhopp visade starkare samband med längre sprintsträckor jämfört med kortare 

sprintsträckor. Vid horisontella längdhopp visades i denna studie låga samband (r=-0,24 till -0,34) på 

5 meter sprint och moderata samband (r= -0,44 till -0,64) upp till 30 meter sprint. Detta går inte i 

linje med Brechue, Mayhew & Piper (2010) som visade att det finns en starkare korrelation (r=0,80) 

mellan stående bilaterala längdhopp och sprintförmåga på 9,1 meter jämfört med 36,6 meter 

(r=0,44) hos manliga collegespelare i amerikansk fotboll. Inom amerikansk fotboll är stående 



10 
 

längdhopp ett viktigt test för många collegespelare då man under uttagningar till den amerikanska 

högstaligan National Football Leauge (NFL) genomför testet. En anledning till goda samband på 9,1 

meter kan vara att man fokuserar väldigt mycket på att prestera bra på just stående längdhopp, 

detta är dock lite motsägelsefullt då även 36,6 meter (40 yards) är ett av testen under uttagningarna 

och alltså ett test spelarna fokuserar att prestera bra på. Det ska även tilläggas att amerikanska 

fotbollsspelare rör sig oftare kortare sprinter omkring 10 meter jämfört med 30 meter, varför de 

förmodligen är snabbare på 10 meter.  

Intressant i studien av (McCurdy mfl., 2010) är att de hade hypotesen att unilaterala horisontella 

längdhopp skulle visa störst samband till sprintförmåga då de argumenterar för vikten av den 

horisontella kraftproduktionen. De menar att längre steglängd vid accelerationsfas kommer öka 

hastigheten, så länge stegfrekvensen är konstant. Unilaterala horisontella längdhopp visade i deras 

studie svaga samband till sprintförmåga för 10 meter (r=-0,18) och 25 meter (r=-0,12). De femton 

fotbollsspelarna kan ha genomfört sprintträning i sin vardagliga träning, vilket kan ha påverkat 

testresultaten. Meylan m.fl. (2009) visade starkast korrelation (r=-0,65) mellan unilateralt 

horisontellt längdhopp och sprintförmåga på 10 meter. Det ska nämnas att i deras studie användes 

studenter som försökspersoner vilka sannolikt inte har genomfört sprintträning regelbundet. 

Intressant hade varit att med samma testprotokoll jämföra samband mellan vältränade 

fotbollsspelare som haft sprintträning som inslag i sin träning med mindre tränade personer som inte 

är aktiva fotbollsspelare, för att undersöka hur sprintträning påverkar sambanden.  

4.1.2 Sambandet mellan vertikala hopp och sprintförmåga 
Resultaten ifrån denna studie visar något starkare samband mellan vertikala hopptester och 

sprinttester jämfört med horisontella, samt att sambanden ökar desto längre sprintdistanser som 

genomförs. SJ förväntades korrelera starkare med kortare sprintdistanser jämfört med längre 

sprintdistanser, något som inte visas i denna studie.  

I resultaten visas att det starkaste sambandet fanns mellan SJ och 30 meter sprint. Vid de första 15 

meterna sker sprint med längre kontakttid och en mer koncentrisk rörelse, varför hypotesen då var 

att SJ (vilket är en koncentrisk rörelse) skulle visa större samband jämfört med CMJ. En hypotes som 

också backas upp av Chelly mfl. (2010). I sin studie visar de att sambandet för SJ med 5 meter sprint 

(r=-0,60) är starkare än sambandet för CMJ med 5 meter sprint (r=0,35). De menar att sträckan upp 

till 5 är en viktig sträcka i fotboll och kan man förutse vad som påverkar resultatet på den kan man 

rikta träningen för att prestera bättre på fotbollsplan. Det hade varit intressant om Chelly mfl. (2010) 

använt fler sträckor är bara 5 meter för att se hur sambandet ser ut efter första 5 metrarna. De 

menar på att CMJ inte har lika starka samband då kontakttiden de första 5 metrarna gör att SSC inte 

kan utnyttjas till den grad den kan då kontakttiden är kortare, vilket sker desto längre sprintsträcka 

som avverkas.  

Att starkare samband visas till vertikala hopp skulle kunna bero på att sprint är mer beroende av 

vertikal kraftproduktion jämfört med horisontell. Det går också att spekulera i om spelarna 

genomfört något i sin träning som påverkat testresultaten. Laget i studien genomför sprintträning en 

gång i veckan där teknik vid accelerationsfas har varit en del som utförts. Detta kan ha påverkat 

resultaten då spelarna i högre grad producerar kraft vertikalt mot underlaget istället för horisontellt 

som oskolade personer möjligen skulle gjort.  

Denna studies resultat där vertikal hoppförmåga hade högst samband med längre sprintdistanser 

överensstämmer med resultat från McCurdy mfl. (2010) som undersökte sambandet mellan 

unilaterala vertikala hopp och sprintsträckorna 10 och 25 meter. I den studien visade unilaterala CMJ 

lågt samband (r=-0,06) till 10 meter och moderat samband (r=-0,61) till 25 meter. Anledningen till 
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detta skulle kunna vara att vid 25 meter sprint sker ökad användning av Stretch Shortening Cykeln 

(SSC) jämfört vid 10 meter som tidigare beskrivits som en sträcka där främst koncentriskt arbete sker 

(Chelly m.fl. 2010). 

Vescovi & McGuigan (2008) genomförde en studie på totalt 134 aktiva fotbollsspelare på både high 

school och college-nivå. Sambandet mellan hoppförmåga vertikalt via CMJ och sprintförmåga ökade 

ju längre sprintsträckor som avklarades och sambanden var något högre hos collegespelarna (r=-0,65 

till -0,78) jämfört med high schoolspelarna (r=-0,45 till -0,58).  

Wislöff et al. (2003) undersökte bland annat hur starkt sambandet var mellan CMJ bilateralt och 

sprintförmåga på 10 och 30 meter, där resultat visar starkare samband mellan CMJ och sprint vid 

10m sprint jämfört med 30m. Detta är inte i linje med de resultat presenterade i denna studie, då 

längre sträckor visar något större samband. Det samband jag förväntade mig att se med SJ och 

sprintförmåga upp till 15 meter respektive 30 meter, visar alltså Wislöff et al. (2003) mellan CMJ och 

sprintförmåga på 10 respektive 30 meter.  

Kale, Asci, Bayrak & Acikada (2009) visade att sambandet mellan hoppförmåga och sprintförmåga på 

100 meter är moderat för SJ (r=-0,46) och för CMJ (r=-0,46). De visade däremot inte upp hur 

sambandet var vid mellantider under loppet utan endast hela sträckan, vilket hade varit intressant 

att undersöka för att ta reda på vart starkaste sambandet finns vid ett 100m lopp.  

De flesta sprinter av hög intensitet sker omkring 2 sekunder vilket är en sprint på ca 10-15 meter 

(Helgerud m.fl., 2011). Det verkar alltså vara denna sträcka som är mest intressant att prestera bra 

på för hög prestation på fotbollsplan. Studier jag presenterat har visat på olika resultat avseende 

vilken typ av hoppförmåga som bäst förklarar sprinten 10-15 meter.  

4.2 Metoddiskussion 
Alla tester genomfördes vid ett och samma tillfälle för att genomförandet skulle vara så tidseffektivt 

som möjligt och passa in i lagets schema med träningar och matcher. Av logistiska skäl var utomhus 

den mest lämpliga plats att genomföra testerna på och detta medförde en del komplikationer. Då 

testerna genomfördes i mars månad och sen eftermiddag vid klockan 18 hade mörkret börjat falla. 

Under testerna var det klart väder, men tidigare under dagen hade det regnat vilket gjorde att 

underlaget var lätt fuktigt. Detta var inte optimalt vid något av testerna då det medförde en viss 

osäkerhet hos testdeltagarna i hur mycket de vågade ta i, eftersom de var ovana vid underlaget på 

friidrottsbanan. På grund av fukten kunde inte en tejpremsa fästas i marken för startlinje vid 

horisontellt längdhopp utan en testledare fick under hela testproceduren hålla fast nollpunkten, 

vilket möjligtvis kan ha påverkat avläsningen något. Inför framtida studier kommer tester att 

genomföras inomhus för att yttre omständigheter inte ska påverka testresultaten.  

En skillnad mellan Vescovi & McGuigan (2008) och denna studie var starten. I denna studie startade 

testdeltagarna startade 60 cm före första sensorn för att undvika att den bryts innan deltagaren 

börjar springa, medan Vescovi & McGuigan (2008) startade sina testdeltagare precis vid sensorn. 

Anledningen att starta 60cm bakom första sensorn var en säkerhetsåtgärd för att undvika att 

testdeltagare skulle behöva göra om testförsök och då möjligen inte prestera maximalt. Då olika 

studier använder olika metoder för mätning av sprint kan det vara svårt att jämföra resultat mellan 

studier.  

Testdeltagarna har under tidigare träningsperiod genomfört plyometrisk träning i form av hopp både 

på ett och två ben, dock inte samtliga testdeltagare och inte heller de specifika testerna som 

genomfördes i studiens testprotokoll. Inför varje test borde deltagarna fått familjärisera sig 
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ytterligare med testerna med guidning av testledarna, detta hade kunnat leda till bättre prestation 

vid testerna och möjligtvis andra samband än vad som nu visades i studien.  

4.3 Praktiska tillämpningar 
Wislöff et al. (2003) poängterar att både den maximala styrkan och förmågan att skapa stor kraft på 

kort tid (RFD) är viktiga faktorer för framgång på fotbollsplanen. Hög effektutveckling medför god 

hoppförmåga, där effektutvecklingen till viss del beror på välutvecklad maximal styrka (Stoneet al., 

2002). Det verkar alltså som att den maximala styrkan är en avgörande egenskap för att springa 

snabbt och hoppa högt, egenskaper som är viktiga för en fotbollsspelare. Hoppförmågan kan vara en 

avgörande faktor i aspekten koordinationsförmåga, det vill säga använda den maximala styrkan på 

bästa sätt för att få med sig kraften i den riktning man vill (Almåsbakk & Hoff, 1996). 

Som tränare och fystränare kan plyometrisk träning i form av hopp på ett ben vara av värde att 

använda vid träning för fotbollsspelare. Resultat från denna studie visar att unilateralt utförda SJ har 

starkare samband desto längre sprintsträckor som avverkas och om det är av intresse att förbättra 

spelarnas prestation på sträckor upp till 30 meter kan SJ vara en del i ett träningsprogram. 

Kombinationen av maximal styrka och träning av hoppförmåga verkar vara att föredra för att öka 

snabbhet upp till 30 meter.  

5 Slutsats 
Denna studie visade att sambandet mellan unilateral hoppförmåga horisontellt respektive vertikalt 

och sprintförmåga blev starkare ju längre sträckan blev, med sprinttester utförda upp till 30 meter. 

Den starkaste korrelationen sågs mellan SJ och sprintsträckan 30 meter.  
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7 Bilagor 

Bilaga 1. Informerat samtycke 

Finns det ett samband mellan hoppförmåga på ett ben med sprintförmåga 

Jag heter Erik Svensson och läser tredje året på Biomedicinprogrammet – inriktning fysisk träning. 

Som avslutande arbete i min utbildning skriver jag en C-uppsats inom området fysisk träning. Efter 

att senaste 17 åren spenderat stor tid idrottandes inom fotboll och friidrott var det en självklarhet för 

mig att kombinera dessa i min uppsats som är fokuserad på fotbollsspelares hopp- och 

sprintförmåga. 

Bakgrund och syfte 

90 % av alla löpningar av hög intensitet i fotboll sker på en sträcka under 20 meter. Det finns starka 

samband mellan maximal styrka i knäböj och prestation i kort sprint, vilket även gäller för hopp- och 

sprintförmåga. Dock är dessa studier utförda med tester på två ben, trots att sprint sker på ett ben i 

taget. Syftet med studien är att undersöka om det finns något samband mellan hoppförmåga utfört 

på ett ben och sprintförmåga. 

Förfrågan om deltagande 

Du har blivit tillfrågad att delta i studien då du är fotbollsspelare med regelbunden 

träningserfarenhet de senaste 5 åren, är skadefri och för närvarande fullt frisk. 

Studiens utförande 

Som testperson förväntas du vid ett tillfälle genomföra först tre olika hopptester på ett ben och 

sedan ett sprinttest med två försök per test. Total tid för testerna är ca 90 minuter inklusive 

uppvärmning och instruktion. 

Fördelar med deltagande 

Som testdeltagare får du information om din prestationsförmåga avseende hopp- och sprintförmåga. 

Hantering av data 

Deltagandet vid testerna är helt frivilligt och får avbrytas när som helst. Testpersonernas 

personuppgifter och resultat kommer att behandlas anonymt och endast användas i studien. 

Information om studiens resultat 

Resultat från studien kommer att sammanställas på gruppnivå i en kandidatuppsats under våren 

2014 som ett slutarbete till kandidatexamen från Biomedicinprogrammet – inriktning fysisk träning 

på Halmstad Högskola. Vill du som testdeltagare ha dina resultat eller veta mer om studien kan du 

kontakta Erik via kontaktinformation nedan. 

Tack! 

Erik Svensson 

Kontaktinformation 
Erik Svensson 

0721771120 

erisve11@student.hh.se 
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Informerat samtycke 

 Jag bekräftar att jag tagit del av denna skriftliga samt annan muntlig information om 

forskningsstudien. 

 Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt.  

 Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande. 

 Jag tillåter att mina personuppgifter registreras enligt den information jag tagit del av och att 

insamlad data om mig förvaras och hanteras elektroniskt av studieansvarig. 

 

………………………..  

Datum   

 

……………………………………  ………………………………………. 

Deltagarens namnteckning  Namnförtydligande 

 

    

   

 

 

Undertecknad person har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående deltagare samt 

erhållit deltagarens samtycke. Deltagaren har även fått en kopia av informationen.  

 

……………………………………  …………………………………….. 

Namnteckning testledare   Namnförtydligande 
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