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Abstract 

Aim 

The purpose of this study was to examine the relationship between sprint ability and different 

types of strength and jump tests. To meet purpose the following questions were formulated: 

How does the acceleration sequence in sprint relate to strength tests? How does the 

acceleration sequence in sprint relate to jump tests? How does the maximum speed sequence 

in sprint relate to strength tests? How does the maximum speed sequence in sprint relate to 

jump tests?  

Method 

In total, 24 subjects participated in this study consisting of both women (n=21, age 21,5 ±2,5, 

height 170,3 ±6,3 cm, weight 68,5 ±6,3 kg) and men (n=3, age 18,7 ±0,2, height 177,3 ±4,9 

cm, weight 72 ±9,0 kg). The participants represented the highest national level of their 

respective sports which were handball, team gymnastics and ice hockey. This study applied a 

quantitative method through a cross sectional analysis to determine the relationship between 

the acceleration (0-10 m) and maximum speed (20-30 m) phase in sprint with four different 

strength and jump test (1RM Squat, Squat Jump, CMJ and Standing Long Jump). Raw data 

was analyzed in the statistical analysis software SPSS where the Pearson’s correlation was 

applied to determine the relationships. 

Results 

All the aforementioned strength and jump tests showed a moderate statistically significant 

correlation with the maximum speed phase (20-30 m) during sprint, where the strongest 

correlation existed between Standing Long Jump and the maximum speed phase (r=-0,66, 

p=0,001). The acceleration phase (0-10 m) showed little to no statistically significant 

correlation to any of the strength or jump tests. 

Conclusions 

The results suggest that horizontal jumping can indicate an ability to generate maximum 

speed in sprint running. Therefore Standing Long Jump might offer an efficient alternative to 

gauge horizontal power in terms of sprint running at maximum speed. With the heterogeneous 

test population in mind, Standing Long Jump may be applied in conditions where testing of 

multiple athletes is required. Especially in team sports where different positional roles and 

tasks represent varying physical abilities or demands. 



 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att undersöka hur relationen mellan sprintförmåga och olika typer av 

styrke- och hopptester ser ut. De fyra frågeställningarna var; Hur ser sambandet ut mellan 

accelerationsfasen i sprint och styrketester? Hur ser sambandet ut mellan accelerationsfasen i 

sprint och hopptester? Hur ser sambandet ut mellan maxhastighetsfasen i sprint och 

styrketester? Hur ser sambandet ut mellan maxhastighetsfasen i sprint och hopptester? 

Metod 

Totalt rekryterades 24 deltagare, både kvinnor (n=21, ålder 21,5 ±2,5 år, längd 170,3 ±6,3 cm, 

vikt 68,5 ±6,3 kg) och män (n=3, ålder 18,7 ±0,2 år, längd 177,3 ±4,9 cm, vikt 72 ±9,0 kg) 

från handboll, truppgymnastik och ishockey med krav om att tillhöra den högsta nationella 

nivån inom respektive idrott. Studien hade en kvantitativ ansats i form av tvärsnittsstudie för 

att jämföra accelerationsfasen (0-10 m) samt maxhastighetsfasen (20-30 m) i sprint med fyra 

stycken styrke- och hopptester (1RM knäböj, squat jump, CMJ och stående längdhopp). 

Rådatan analyserades i programmet SPSS där beräkningsmodellen Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient användes för att räkna ut sambanden.  

Resultat 

Samtliga styrke- och hopptester hade ett moderat statisktiskt signifikant samband till 

maxhastighetsfasen (20-30 m) under sprint, där det starkaste sambandet fanns mellan stående 

längdhopp och maxhastighet (r=-0,66, p=0,001). Samtliga tester visade inget eller ett svagt 

samband med accelerationsfasen (0-10 m) i sprint. 

Slutsats 

Resultatet föreslår att ett horisontellt hopp kan indikera förmågan att generera maximal 

hastighet i sprint. Således kan stående längdhopp ses som ett bra alternativ för att uppskatta 

explosivitet vid horisontell förflyttning med relevans för maximal hastighet i sprint. Med den 

heterogena testpopulationen i åtanke kan därför stående längdhopp med fördel inkluderas vid 

testning av lagidrottare där olika fysiska delkapaciteter representeras.  
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1 Introduktion 

Snabb förflyttning av kroppen är ett krav som förenar många idrotter. Denna snabba 

förflyttning sker ofta i någon form av löpning. När löpning utförs vid maximal eller nära 

maximal insats betecknas handlingen vanligt som sprintlöpning eller sprint (Girard, Mendez-

Villanueva & Bishop 2011). Om sprintlöpning avser den faktiska aktiviteten är begreppet 

sprintförmåga en samling underliggande egenskaper som föregår en individs förmåga att 

reagera, accelerera och uppnå en hög hastighet. 

 

Att kategorisera dessa underliggande egenskaper är omfattande. I korthet handlar det om 

tekniska färdigheter samt fysiologiska och biomekaniska egenskaper. För att bestämma exakt 

vad som föregår sprintförmåga har forskningsintresset riktats mot elitidrottare som löper 

sprintdistanser i friidrott. Tekniskt utförande innefattar exempelvis steglängd, frekvens, 

markkontakttid (Maćkała, Fostiak & Kowalski 2015). De fysiologiska variablerna innefattar 

bland annat elektromyografisk aktivitet, kraftproduktion, neuromuskulära förhållanden samt 

muskelstruktur som också visat sig vara betydelsefullt för sprintförmåga (Mero, Komi & 

Gregor 1992). Muskelfascikellängd verkar ha en signifikant betydelse för sprintprestation på 

100 meter (Kumagai et al. 2000). Förmågan att generera hög kontraktionshastighet i 

benmuskuskulatur kan vara en ytterligare bidragande faktor till prestation. Denna 

kontraktionshastighet bestäms till viss del av biokemiska aspekter (myosin och ATP aktivitet) 

vilket tidigare har bekräftats (Kumagai et al. 2000; Thorstensson, Grimby och Karlsson 

1976). 

 

Att sprintidrott har varit huvudintresse för att undersöka sprintförmåga samt vad som gör en 

snabb idrottare är logiskt. Utan krav på riktningsförändring är 100-metersprinters de 

snabbaste idrottarna sett till vertikalförflyttning på bar mark (Rabita et al. 2015). Systematisk 

analys av sprinters i världsklass vid stora mästerskap har tidigare utförts av bland andra 

Krzysztof & Mero (2013) och Taylor & Beneke (2012). Ett sådant tillvägagångssätt tillåter 

analys av världseliten under optimala förhållanden för prestation (Rabita et al. 2015). 

Däremot är tillgänglig data ofta begränsad till videoinspelning från mästerskap vilket medför 

vissa begränsningar för vad som kan studeras och kan därför ses som en fallgrop menar 

forskarna (ibid). Morin et al. (2012) bekräftar att att denna begränsade tillgång till 

experimentell data kan utgöra grund till en delvis bristfällig förståelse för sprintförmåga. 
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Att så fort som möjligt reagera, accelerera och uppnå en hög hastighet är i många fall en 

avgörande faktor för idrottslig prestation (Morin, Edouard, & Samozino 2011). Sprintlöpning 

i denna form är en grundläggande komponent för framgång inom lagidrott (Duthie et al. 

2006). Lagidrottens inneboende begränsning att behandla ett större antal idrottare i träning- 

och testmiljö bidrar till förståelse för hur tid och resurser används för annan idrottsspecifik 

biomekanisk analys än sprintlöpning.  

 

Fysiologiska, biokemiska och biomekaniska egenskaper utgör en del av sprintförmåga och är 

betydelsefulla för övergripande fysiska delkapaciteter som styrka, explosivitet och teknik. 

Många av de tidigare nämnda undersökningarna har ämnat att se till en detalj ur en helhet i 

försök att tillskriva denna komponents betydelse för att springa snabbt. Istället för att se små 

beståndsdelar kan ett praktiskt tillvägagångssätt tillåta delkapaciteter att direkt prövas mot 

sprintförmåga. En mer tillämpad ansats kan potentiellt förenkla diagnostisering, mätning av 

progression och utveckling samt i vissa fall uttagning till tävlingssammanhang. Fysiska 

delkapaciteter som har ett bekräftat starkt samband med sprintlöpning förväntas genom 

tillämpad testning kunna kopplas till specifika sekvenser i sprintlöpning. 

 

1.1 Sprinttester 

Att förklara teoretisk och vetenskaplig kunskap kring de förutsättningar som föregår 

sprintförmåga får sin tyngd när den i praktiken kan tillämpas på ett sätt som kan bidra till 

utveckling av idrottarens prestation. Inom många idrotter har fysiska tester, både i 

laboratorium och i fältmiljö använts för att utvärdera idrottarens fysiska status (Tanner & 

Gore 2013; Young et al. 2008).  

 

Sprintlöpning som utförande kan delas in i olika sekvenser; reaktionstid, acceleration, 

maxhastighet och deceleration (Mero, Komi & Gregor 1992). Reaktionstid som syftar till den 

faktiska tidsfördröjningen från det att en person tolkar ett input och sedan agerar. Ett praktiskt 

exempel för reaktionstid är när en sprinter står vid startlinjen och inväntar startsignal för att 

sedan reagera och påbörja loppet. I föregående exempel är startsignalen input och 

tidsfördröjningen från detta input till dess att sprintern har uppfattat signalen och påbörjat 

loppet ses som reaktionstid.  
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1.1.1 Accelerationsfas  

Acceleration är en beteckning för förändring av hastighet per tidsenhet och mäts i meter per 

sekundkvadrat. Accelerationen kan antingen mätas för varje ögonblick, 

momentanacceleration eller genom en medelacceleration över en given sträcka. 

 

I starten av en sprintlöpning är förmågan att producera en hög koncentrisk muskulär kraft 

viktig för att generera en hög hastighet under accelerationsfasen (Bissas & Havenetidis 2008). 

För en 100-metersprinter kan förmågan att accelerera under en så lång sträcka som möjligt 

vara en viktig faktor för prestationen där har man sett att maximal hastighet uppnås kring 50-

70 meter (Krzysztof & Mero 2013).  I många lagidrotter sker dock sprintlöpning över kortare 

distanser med både stillastående- och flygande start (Sleivert & Taingahue 2004). Tidtagning 

under en sprint från stillastående start över en relativt kort distans, ca 10 meter, sägs vara en 

återspegling av en idrottares accelerationsförmåga (Young et al. 2008). Dessutom har tid på 

10 meter använts som mått på acceleration i sprintlöpning (Cronin & Hansen 2005; Harris et 

al. 2008; Sleivert & Taingahue 2004). Sprint över 10 meter verkar därför vara ett rättvist mått 

på acceleration i sprint. Eventuella distanser i testning av sprint måste tillgodose ett flertal 

krav, dels för att vara jämförbar med tidigare forskning samtidigt som den bör vara relevant 

för lagidrott. Handbollsspelare är ett intressant exempel. I denna idrott spenderar spelarna 

liten andel av total matchtid i hastigheter som kan definieras som maximal hastighet i sprint. 

Handbollsplanens begränsade storlek förmodas att hindra spelarna från att nå upp i maximal 

hastighet under match. Därför bör accelerationsfasen i sprint ses som en viktigare faktor än 

maximal hastighet för prestation i handboll. (Luteberget et al. 2015).  

 

1.1.2 Maxhastighetsfas  

Maxhastighet är den maximala hastigheten som uppnås i en sprintlöpning. Då den maximala 

hastigheten är högst individuell är det svårt att bestämma specifik sekvens i meterantal under 

en sprintlöpning som kan ses som maximal hastighet. Enligt Young et al. (2008) har man sett 

att sprint med flygande start mellan 20-30 meter kan visa goda indikationer på en idrottares 

maximala hastighet. 

 

I fotboll står högintensitets aktioner som sprintlöpning för 8-12% av total löpdistans under en 

match (Haugen, Tonnessen, & Seiler 2013). Även om den låga andelen sprintlöpningar kan 
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anses som liten ur ett matchperspektiv har en tidigare undersökning (Faude, Koch, & Mayer 

2012)  fastställt att sprintlöpning är en av de viktigaste insatserna i framgångsrika 

målsituationer. En typisk sprintlöpning under en fotbollsmatch är 2-3 sekunder lång 

(Bangsbo, Nørregaard & Thorsø 1991; Reilly, Bangsbo & Franks 2000; Stølen et al. 2005). 

Enligt Haugen, Tonnessen och Seiler (2013) har internationella seniorfotbollsspelare en 

medelsprinthastighet på 8-9 m/s över 40 meter vilket antyder att en spelare under en 2-3 

sekunders maximal sprintlöpning tillryggalägger mindre än 30 meter. Buchheit et al. (2014) 

fann däremot att snabbare spelare når sin topphastighet senare än vad långsamma spelare på 

samma nivå gör. Sammantaget kan det vanligt förekommande testet 30 meter sprint anses 

vara en god indikator för att mäta maxhastighet (Cronin & Hansen 2005; Harris, Cronin, 

Hopkins & Hansen 2008; Young et al. 2008). 

 

1.2 Styrke- och hopptester 

Vikten av att utvärdera träning har gjort att man testar och monitorerar idrottarens utveckling, 

identifiera styrkor och svagheter samt för att främja motivationsaspekter (Young et al. 2008).  

 

Power, som är den engelska benämningen på effekt, beskrivs i dagligt tal som explosivitet och 

är ett förhållande mellan kraft och hastighet. Både styrka och power är två egenskaper som är 

viktiga komponenter hos framgångsrika idrottare (Tanner & Gore 2013). De två har ett nära 

samband då ett maximalt (1RM) knäböj och peak power korrelerar med varandra (Stone et al. 

2003a, Stone et al. 2003b), dessa egenskaper har även en stor inverkan i hopphöjd (Nuzzo et 

al. 2008).  

 

Tidigare studier har försökt klargöra sambandet mellan sprintförmåga och olika fysiska tester. 

Bland annat har snabbhet och styrka undersökts där tydliga korrelationer mellan 

sprintförmåga och styrka i knäböj har identifierats. Det vill säga att de personer som varit 

starka i knäböj har även haft de snabbaste sprinttiderna. 1RM i knäböj har alltså ett starkt 

samband med sprintförmåga men särskiljning av olika tester och sekvenser i sprint har inte 

klargjorts. (Seitz et al. 2014; Wisløff et al. 2004). Mätning av effektutveckling i vertikalt 

hopp, så kallat squat jump har visat sig ha ett starkt samband till accelerationsfasen i 

sprintlöpning. Eftersom snabb koncentrisk muskelaktivering är överrepresenterad i en 
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sprintstart menar Sleivert och Taingahue (2004) att det är logiskt att ett test- och 

träningsutförande reflekterar dessa neuromuskulära kvalitéer.  

 

Även andra hopptesters relation till sprintförmåga har undersökts. Ett välanvänt vertikalt 

hopptest hos både tränare och forskare är Countermovement jump (CMJ). Testet är 

väletablerat tack vare sitt enkla utförande samt höga samband med snabbhet, styrka och effekt 

(Loturco et al. 2015; Nuzzo et al. 2008). Stående längdhopp (SLH) är ett annat hopptest där 

horisontell hoppförmåga prövas till skillnad från CMJ där hoppet utförs vertikalt. Kale et al. 

(2009) fann ett svagt samband mellan maxhastighetsfasen och SLH. Däremot rapporterade 

Loturco et al. (2015) ett näst intill perfekt samband mellan SLH och sprintlöpning över 10-, 

30- och 50-meter.  

 

Det finns alltså ett flertal studier som tyder på att det finns samband mellan olika typer av 

styrke-, hopptester och sprint. Med en tillämpad praktisk prövning av olika fysiska 

delkapaciteter samt att undersöka relationen mellan tester och sprintförmåga skulle potentiella 

fynd kunna bekräfta tidigare teorier. Dels för vad som ska testas ur validitetssynpunkt likväl 

som verktyg för att bättre indikera och utveckla sprintförmåga i träningsplanering. 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka relationen mellan sprintförmåga och olika typer av 

styrke- och hopptester. 

 

- Hur ser sambandet ut mellan accelerationsfasen i sprint och styrketester? 

- Hur ser sambandet ut mellan accelerationsfasen i sprint och hopptester? 

- Hur ser sambandet ut mellan maxhastighetsfasen i sprint och styrketester? 

- Hur ser sambandet ut mellan maxhastighetsfasen i sprint och hopptester? 

3. Metod 

För att besvara studiens frågeställningar har en kvantitativ ansats tillämpats i form av 

tvärsnittsstudie. Datainsamlingen har bestått av fem fysiska tester; 1RM knäböj i 

smithmaskin, squat jump i smithmaskin, Countermovement jump (CMJ), stående längdhopp 

(SLH) samt 30 meter sprint med mellantider på 10 och 20 meter. Försökspersonerna (FP) 
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utförde testerna vid ett tillfälle i laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap samt i idrottshall 

på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. 

 

3.1 Försökspersoner & urval  

Då denna undersökning tittar på samband hos elitaktiva idrottare har ett urvalskriterie varit att 

tillhöra den högsta nationella nivån inom respektive idrott för att få deltaga i studien. Kontakt 

har tagits med föreningar och i enstaka fall har dialog direkt med idrottaren förts för att nå ut 

till potentiell målgrupp. Då arbetet inte skiljer på kvinnor och män har inget krav på 

könstillhörighet ställts, varav denna studie innefattar idrottare från båda könen. Efter 

urvalsprocessen bestod testpopulationen av idrottare från truppgymnastik, ishockey och 

handboll. 

 

Tabell 1. Testpopulation och antropometri presenterat i medelvärde och standardavvikelse. 

Grupp Ålder (år) Längd (cm) Vikt (kg) 

Samtliga N=24 21,1 ± 2,5 171,2 ± 6,6 69,3 ± 6,8 

Män N=3 18,7 ± 0,2 177,3 ± 4,9 72,0 ± 9,0 

Kvinnor N=21 21,5 ± 2,5 170,3 ± 6,3 68,5 ± 6,3 

 

3.2 Mätmetoder och testgenomförande 

Testtillfället startade med en generell uppvärmning på cykelergometer i 10 minuter på valfri 

intensitet och motstånd för att sedan följas upp med mer specifik uppvärmning och invänjning 

av rörelse i respektive test. Olika typer av utrustning har använts för att registrera resultaten i 

de olika styrke-, sprint- och hopptesterna vilka redovisas under nästkommande rubriker. I 

fallet för styrke- och powertesterna kommer ett relativt värde att räknas ut med ekvationen: 

testresultat/kroppsvikt i kilo, för efterföljande statistisk analys. 

 



7 

 

3.2.1 Genomförande av styrke- och powertester 

Styrketesterna utfördes i smithmaskin med 10-kilos skivstång som var fixerad i två lodräta 

stänger som tillät skivstången att endast förflyttas i en vertikal bana (Smith Press, Cybex 

Strenght Systems, Owatonna, USA).  

 

 

 

Figur 1. Visar utförande av 1RM knäböj i smithmaskin.  

 

Knäböjstestet standardiserades genom att kontrollera djup där kravet var att lårbenet skulle 

vara parallellt med underlaget för godkänt lyft. Detta gjordes med hjälp av goniometer och 

specifik markör för att säkerställa att lårbenet stod 90° mot lodrät linje. FP instruerades att 

ställa sig med fötter placerade i en axelbred position utan skor. Skivstången placerades på 

trapezius med handfattning i en för FP bekväm position. I den excentriska fasen skulle knäna 

peka framåt över tårnas riktning samtidigt som hälen var i kontakt med underlaget under hela 

rörelsen. FP ombads sedan att resa sig till utgångsposition för godkänt test. Krav på tekniskt 

utförande begränsades till en neutral rygg (linjärt förhållande mellan höft, skuldra och huvud) 

genom hela lyftet. Vikten stegrades enligt ett förutbestämt protokoll. Detta testprotokoll 

bestod av maximalt 8 set knäböj där de 3 första seten räknades som specifik uppvärmning. 

Därefter påbörjades 1RM-försök genom att uppskatta en maximal belastning utifrån 

intensiteten vid föregående set. Vid godkänt lyft adderades 8-12 % av total belastning, följt av 

2-4 minuters vila innan nytt försök. Vid underkänt lyft subtraherades 5-10 % av total 

belastning. (Haff & Triplett 2015). 

 

 

90º 
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Figur 2. Visar utförande av squat jump i smithmaskin. 

 

Effektmätning utfördes genom testet squat jump i smithmaskin (Smith Press, Cybex Strenght 

Systems, Owatonna, USA) kopplat till en linear encoder (MuscleLab, Ergotest, Porsgrunn, 

Norge). Djupet kontrollerades med goniometer samt uppmätt markör till 120° vinkel på 

lårbenet i förhållande till lodrät linje. Soriano, Jimenez-Reyes, Rhea och Marin (2015) 

riktlinjer för effektmätning låg till grund för bestämd belastning till 50 % av FP 1RM i 

knäböj. FP instruerades sedan likt föregående test att ställa sig med fötter placerade i en 

axelbred position med inomhusskor. Skivstången placerades på trapezius med handfattning i 

en för FP bekväm position. I den excentriska fasen skulle knäna peka framåt över tårnas 

riktning. FP ombads sedan att gå ner till uppmätt djup följt av nedräkning från testledare. 

Efter nedräkning utfördes ett hopp från positionen med maximal insats och krav om att 

stången förblir placerad på trapezius under hela rörelsen. Testet upprepades totalt 3 gånger 

med 2-4 minuters vila mellan varje hopp där det bästa värdet för peak power registrerades. 

Data samlades in och synkroniserades via en data synchronization unit (MuscleLab DSU, 

Ergotest, Porsgrunn, Norge) som sedan tolkades i programvaran MuscleLab V8 (MuscleLab, 

Ergotest, Porsgrunn, Norge). Tolkad data exporterades sedan till Microsoft Excel (2013) för 

initial sammanställning och datahantering. 

 

3.2.2 Genomförande av hopptester 

Det vertikala hopptestet som användes var CMJ och mättes med optoelektronisk utrustning 

(Optojump, Microgate, Bolzano, Italien) som registrerade den tid FP var i luften. 

Utrustningen med tillhörande programvara (Optojump v1.2, Microgate, Bolzano, Italien) 

120º 
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konverterade sedan tiden till hopphöjd mätt i cm. I testutförandet instruerades FP att kliva in i 

mätytan mellan de två sensorerna och placera händerna på höften följt av att starta en 

hopphörelse med båda benen från valfritt djup. För ett godkänt hopp krävdes sträckta ben 

under hoppet följt av studs efter landning. Testet upprepades totalt tre gånger där den bästa 

hopphöjden registrerades. 

 
Figur 3. Visar utförande av CMJ.  

 

Det horisontella hopptestet bestod av stående längdhopp (SLH) som mättes med hjälp av 

måttband för att beräkna hopplängd. Startpositionen var markerad i linje med måttbandets 

nollvärde där FP startade med hela foten bakom. FP instruerades sedan att hoppa så långt som 

möjligt och stå kvar med båda fötterna i golvet efter landning för godkänt test.  

 

 

Figur 4. Visar utförande av SLH.  

 

Sträckan mättes sedan från startpositionen till FP häl på den bakre foten. Testet utfördes totalt 

tre gånger där det högsta värdet registrerades. 
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3.2.3 Genomförande av sprinttest 

Sprinttesterna genomfördes i inomhushall över en 35,5 meter lång bana. För att registrera 

tiderna användes fotoceller (Microgate, Bolzano, Italien) som skickar ljussignal till en 

reflektor och startar/stoppar tiden när signal bryts. Fotocellerna ställdes på stativ som portar 

längst utmätt bana.  

 

Figur 5. Visar sprinttestets bana. 

 

Den första porten hade en höjd på 80 cm, resterande portar ställdes in på 120 cm höjd. 

Fotocellerna placerades ut på 0, 10, 20 samt 30 meter för att registrera FP tider mellan 0-10 

meter (accelerationsfas) samt mellan 20-30 meter (maxhastighetsfas). En halv meter innan 

första porten markerades verklig startlinje. Fem meter bakom sista fotocellen placerades 

markörer som representerade målgång. Efter en stegrande specifik uppvärmning instruerades 

FP att springa så snabbt som möjligt och inte deccelerera förrän sista markörerna var 

passerade. FP fick sedan placera den främre foten bakom startmarkeringen. FP startade sedan 

testet utan startsignal när FP kände sig redo. Sprinterna utfördes totalt tre gånger med 2 

minuters vila mellan varje försök. De bästa splittiderna registrerades oavsett om tiderna kom 

från olika försök. Samtliga värden registrerades i tid (s) för analys. 

 

3.3 Validitet och Reliabilitet 

Studiens validitet baseras på valet av de tester som inkluderats. Att välja ett styrketest som 

avser att mäta styrka i benmuskulatur, eller att mäta hopphöjd i ett hopptest är relevant för att 

kunna svara på studiens syfte. Det har i detta arbete inneburit val av apparatur som mäter det 

  
 

Accelerationsfas 

 

Maxhastighetsfas 

 0-10 m 

 

20-30 m 

 

Startlinje 

 

Målgång 

 35 m 

 

-0,5 m 
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som avses att mätas men även genom att använda tester som är väl beprövade i såväl fält som 

tidigare forskning.   

 

Då både sprint-, styrke- och hopptester med tillhörande utrustning som användes i detta arbete 

är välrepresenterat i både fält och forskning kan testernas reliabilitet och validitet anses som 

hög. Ett test med hög reliabilitet indikeras av hög reproducerbarhet av en individs prestation 

över flera försök samt hög korrelation med återtest. Reliabilitet tillåter tester att utföras med 

hög precision som är en förutsättning för att göra en rättvis bedömning av en idrottares 

fysiska kapacitet. (Moir et al. 2004). 

 

Beträffande validitet så är undersökningens syfte nära besläktat med frågeställningen för en 

typ av inter-validitetsprövning. Studien vill svara på hur väl diverse styrke- och hopptester 

samvarierar med sprintförmågans olika sekvenser. Således kan studien exempelvis anses testa 

relationen mellan den fysiska delkapaciteten styrka för inter-validitet mot förmågan att 

accelerera och uppnå maxhastighet i sprintlöpning. Med detta i åtanke skulle intra-validitet 

syfta till hur pass väl valt test, 1RM knäböj i smithmaskin, uppskattar styrka. Samma 

argument kan föras för  hur väl stående längdhopp och CMJ uppskattar horisontell respektive 

vertikal hoppförmåga (intra-validitet), som i sin tur leder till studiens tillämpade ansats om 

hur väl vertikal och horisontell hoppförmåga korrelerar till acceleration och maxhastighet i 

sprint. 

 

3.4 Statistisk analys 

För att analysera insamlad data från de olika testerna har analysprogrammet SPSS använts. 

Som statistisk analys har detta arbete valt att använda Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient som ger ett värde på relationen mellan testerna genom 

att mäta linjärt samband mellan två variabler. 

 

När analysen var gjord gavs ett r-värde som ger ett mått på hur starkt sambandet var. r-värdet 

ger en siffra mellan -1 som visar ett negativt perfekt samband och +1 som visar på ett positivt 

perfekt samband (O´Donoghue 2012). Värdets betydelse kan variera enligt olika författare, 

men enligt Fallowfield (2005) klassificeras värden över 0.7 som starka samband, 0,45 till 0,7 
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som moderata samband, 0,2 till 0,45 som svaga samband och 0 till 0,2 som inget samband i 

både positiv och negativ riktning.  

 

Tabell 2. Kategorisering av r-värde. 

r = 0,7 - 1  Starkt samband 

r = 0,45 - 0,7  Moderat samband 

r = 0,2 - 0,45 Svagt samband 

r = 0 - 0,2  Inget samband 

 

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har detta arbete förhållit sig till de 

fyra huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. FP fick inför testtillfället ta del av information och syfte med studien samt 

godkänna sitt deltagande. I ett fall har en minderårig person varit delaktig i testerna varpå 

målsmans tillåtelse har krävts och beviljats. FP har fått information om att de kan avbryta sitt 

deltagande när som helst utan att behöva ange orsak. 

All information gällande FP antropometri och testresultat har behandlats konfidentiellt för att 

resultat inte ska kunna kopplas till enskilda individer. Varje FP har därför kodats under 

datainsamling och analys av arbetet. Information om anonymitet har även förmedlats till FP. 

4. Resultat 

Summerad resultatanalys (se tabell 3) behandlar hela testpopulationen. I denna undersökning 

visar stående längdhopp det starkaste statistiskt signifikanta sambandet med sprint  

(maxhastighetsfas och stående längdhopp, r=-0,66, p=0,001). Samtliga styrke- och hopptester 

visar ett statistisk signifikant samband med maxhastighetsfasen. Inget av testerna visade ett 

statistisk signifikant samband med accelerationsfasen i sprint. Under testperioden var det två 

försökspersoner som inte kunde delta i samtliga tester varpå några testresultat uteblev. 

Testdeltagande (n=) redovisas vid respektive figur. 
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Tabell 3. Sammanställd resultatanalys av testpopulation. 

 

 

4.1 Acceleration, styrke- och hopptester 

Nedan presenteras samband mellan accelerationsfasen (0-10 meter) i sprint med respektive 

styrke- och hopptest. Resultaten redovisas nedan i diagram med korrelationstangent enligt 

Pearsons korrelation.  

 

 

Figur 6. Visar scatter-plot av förhållandet mellan accelerationsfas och stående längdhopp. 

(n=23, r=-0,36, p=0,096). 
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Figur 7. Visar scatter-plot av förhållandet mellan accelerationsfas och CMJ. (n=24 r=-0,33, 

p=0,121). 

 

 

Figur 8. Visar scatter-plot av förhållandet mellan accelerationsfas och relativ peak power. 

(n=22, r=-0,21, p=0,350). 
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Figur 9. Visar scatter-plot av förhållandet mellan accelerationsfas och relativ styrka. (n=22, 

r=-0,31, p=0,165). 
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4.2 Maxhastighet, styrke- och hopptester 

Nedan presenteras samband mellan maxhastighetsfasen (20-30 meter) i sprint med  respektive 

styrke- och hopptest. Resultatet visas nedan i diagram med korrelationstangent enligt 

Pearsons korrelation. 

 

 

Figur 10. Visar scatter-plot av förhållandet mellan maxhastighetsfas och stående längdhopp. 

(n=23, r=-0,66, p=0,001). 

 

 

Figur 11. Visar scatter-plot av förhållandet mellan maxhastighetsfas och CMJ. (n=24 r=-0,62, 

p=0,001). 
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Figur 12. Visar scatter-plot av förhållandet mellan maxhastighetsfas och relativ peak power. 

(n=22, r=-0,52, p=0,012). 

 

 

 

Figur 13. Visar scatter-plot av förhållandet mellan maxhastighetsfas och relativ styrka. (n=22, 

r=-0,48, p=0,025). 
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5. Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka relationen mellan sprintförmåga och olika typer av styrke- 

och hopptester. Detta gjordes genom att pröva fysiska delkapaciteter i form av väletablerade 

fysiska tester med redan erkänd korrelation med sprintförmåga. Resultaten visade att det 

fanns en statistisk signifikant korrelation mellan samtliga styrke- och hopptester och 

maxhastighetsfasen (r = -0.48 till -0.66, p = 0.001 till 0.025) i jämförelse med 

accelerationsfasen som inte visade någon statistiskt signifikant korrelation över studiens 

testpopulation.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Urvalsprocessen påbörjades efter beslut om att använda elitidrottare för att svara på studiens 

frågeställning. För att kvalificeras som elitidrottare krävdes det att vara aktiv på den högsta 

nationella nivån inom sin idrott. Valet att bjuda in aktiva från idrotter som både utför och inte 

utför sprintlöpning i tävlingssammanhang grundas i intresset för att undersöka samband över 

en heterogen grupp. En grupp med aktiva från idrotter med och utan sprint i sitt utförande 

torde bilda en testpopulation av varierad sprintförmåga som således skulle prestera varierade 

tidsmässiga resultat över sprintsekvenserna. Om en signifikant korrelation skulle visa sig över 

en så pass idrottsmässigt bred population skulle ett sådant samband ge ytterligare tyngd till en 

praktiskt tillämpad ansats med liten till ingen hänsyn för sprintlöpningens tekniska och 

koordinativa aspekter. 

 

Efter urvalsprocessen hade studiens testpopulation inte möjlighet att representera en jämn 

fördelning av idrotter. Detta gäller även för könsfördelningen som är oproportionerligt 

uppdelad. Detta försvårar idrottslig särskiljning vid sambandsanalys vilket begränsar 

möjligheten att se samband mellan specifika idrotter eller kön. Därför behandlas och 

analyseras testpopulationen som en heterogen grupp med aktiva från olika idrotter av samma 

nationella nivå.  

 

Till skillnad från liknande studier (Wisløff et al. 2004; Young et al. 2008) där 

testpopulationen bestod av homogena grupper försökspersoner från samma idrott och av 

samma kön undersöktes en heterogen grupp idrottare i detta arbete. Detta gjordes för att se om 

liknande samband existerar över en testpopulation av bredare spridning. Vilket kan ligga till 
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grund för att resultaten från detta arbete inte visade lika starka samband som resultat från 

homogena grupper. 

 

5.1.1 Sprinttest 

För att ge svar på studiens frågeställning mättes sprintförmåga i ett sprinttest som sedan 

ställdes i proportion till valda styrke- och hopptester. Distansen bestämdes till 30 meter med 

frivillig start 0,5 meter bakom första mätinstansen (verklig startlinje, 0 meter) och splittider på 

0-10 och 20-30 meter. Angiven total distans för sprinttestet grundas i tidigare vetenskapliga 

argument och bevisade krav för sprintlöpning inom lagidrottssammanhang samt 

mätintervaller i liknande undersökningar. Detta gjordes för att försäkra att studiens resultat är 

vetenskapligt relevanta och jämförbara. 

 

Det finns övervägande bevis för att sprintidrottare är kapabla till att fortsätta accelerera väl 

över 30 meter (Mero, Komi & Gregor 1992). Däremot är studiens perspektiv riktad mot 

idrotter med i huvudsak kortare löpinsatser, till exempel lagbollspel, där samma krav för 

längre sprintdistanser inte existerar. I en sammanställning av fotbollsspelare (Haugen, 

Tonnessen, & Seiler 2013) visade det sig att majoriteten (64%) av testpopulationen var 

snabbare mellan 30-40 än 20-30 meter. Däremot var tidsskillnaden mellan 20-30 och 30-40 

meter aldrig mer än 0,02 sekunder. Forskarna (ibid) drar även en slutsats om att den högsta 

instansen av fotbollsspelare kan accelerera längre än motsvarande spelare i lägre instanser, 

vilket också bekräftas av Buchheit et al. (2014) med motiveringen om att snabbare spelare når 

sin topphastighet senare än långsamma. Vidare för Haugen, Tonnessen, och Seiler (2013) 

argument om hur majoriteten fotbollsspelare når sin maxhastighet mellan 20-40 meter. På det 

viset skulle frågan väckas om 20-30 meter är en rättvis maxhastighetsfas vilket kan ses som 

en potentiell felkälla i arbetets tillvägagångssätt. Samtidigt begränsades arbetet med vissa 

logistiska ställningstaganden som exempelvis tillgång till inomhushall med möjlighet för 

testning över längre sprintdistanser. Dessutom kan den maximala hastigheten inträffa vid 

olika distanser för olika idrottare och är därför svår att kategorisera inom en specifik 

sprintsekvens. Då individuell maxhastighetsmätning föll utanför studiens syfte och räckvidd 

bestämdes 30 meter som rättvis standardiserad distans.  
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Intresset för att inkludera acceleration som sprintsekvens i denna studie grundas i betydelsen 

av kortare sprintlöpningar inom lagidrott. Förmågan att så fort som möjligt uppnå en hög 

hastighet är avgörande för framgång (Faude, Koch & Meyer 2012; Luteberget et al. 2015; 

Sleivert & Taingahue 2004). Vid påbörjad sprintlöpning rapporterar Bissas & Haventidis 

(2008) att förmågan att uppnå en hög hastighet på kort tid bygger på förmågan att producera 

en hög koncentrisk kraft som i sin tur är beroende av individens fysiska delkapaciteter. Med 

intentionen om att få ett rättvist värde för acceleration uteslöts därför reaktionssnabbhet på 

grund av betydelsen av sensorisk perception som inte har en direkt relation till någon fysisk 

delkapacitet. Därför skedde ingen utav sprinttesterna med start mot signal och istället 

tillämpades en frivillig start som är ett välrepresenterat tillvägagångssätt i liknande 

undersökningar (Nilsson 2007; Wissløf et al. 2004; Young et al. 2008). Eftersom en frivillig 

start betyder att tidtagningen för sprinttestet startar vid första mätinstansen (fotocellsporten 

vid 0 meter) startade FP 0,5 meter bakom första mätinstansen för att undvika registreringsfel 

för starttid. 

 

Vid den första mätinstansen ställdes fotocellerna på 80 cm höjd. Resterande fotoceller ställdes 

på 120 cm höjd. Nilsson (2007) använde samma höjdmått vid sprinttesterna för Svenska 

Fotbollförbundets fysiska kravprofil. Detta gjordes för att ytterligare säkerställa rättvis 

registrering vid första mätinstansen. Under den initiella accelerationsfasen under en 

sprintlöpning har idrottaren en mer framåtlutad position än följande sekvenser i sprintlöpning 

(Mero, Komi & Gregor 1992). Även om denna framåtlutning är mer välrepresenterad i 

vetenskapliga publikationer med analys av sprintlopp med blockstart, finns det tillräcklig 

orsak att ställa första mätinstansen för att standardisera tidsregistreringen vid stående start för 

idrottare av annan bakgrund än sprintlöpning. 

 

För en grupp försökspersoner utfördes styrke- och hopptesterna vid ett tillfälle följt av 

sprinttester dagen efter. Vid båda testtillfällena var försökspersonerna utvilade utan träning 

eller match samma dag. Uppvärmningen och vilointervallerna standardiserades. Detta 

säkerställdes för att fullgod återhämtning för maximal prestation var möjlig. Detta gäller för 

majoriteten testgrupper som faktiskt utförde samtliga tester under samma tillfälle. Däremot 

kan andra variabler utanför testledarnas kontroll som sömn och näringsintag inte på något sätt 

säkerställas och vara eventuella faktorer som kan ha bidragit till potentiella felkällor.  
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5.1.2 Styrketester 

Styrka och effektutveckling är två viktiga fysiska delkapaciteter för sprintlöpning (Loturco et 

al. 2015; Seitz et al. 2014; Wisløff et al. 2004). För att testa dessa delkapaciteter har 1RM i 

knäböj och squat jump varit vanligt förekommande (Seitz et. al. 2014). Dessa tester är också 

välanvända för att undersöka samband mellan styrka, effekt och sprint (Loturco et al. 2015; 

Stone et al. 2003a; Wisløff et al. 2004). I detta arbete utfördes styrketesterna i smithmaskin 

för undvika höga krav på tekniskt utförande men även på grund av säkerhetsaspekter. Med en 

heterogen grupp idrottare av varierad bakgrund och träningserfarenhet skulle tekniska 

aspekter och i vissa fall ovana kunna bidra till ett orättvist testresultat. För att undvika dessa 

problem som skulle kunnat ses som en eventuell felkälla hade en familjäriseringsperiod av 

dessa tester kunnat motverka ovana. Dessvärre skulle en sådan typ av introduktion sträcka sig 

utanför arbetets tidsmässiga räckvidd. 

 

5.1.3 Hopptester 

Att hopptester har ett nära samband med snabbhet, styrka och effekt är väldokumenterat 

(Loturco et al. 2015; Nuzzo et al. 2008). Detta låg till grund för beslutet att inkludera hopp för 

praktisk testning och sambandsanalys. För att mäta vertikal hopphöjd användes testet CMJ. 

Indirekt kan CMJ anses som ett mått för vertikal förflyttning, styrka och effekt. Med tanke på 

sprintlöpningens horisontella förflyttning togs beslutet att även inkludera ett horisontellt 

hopptest i form av stående längdhopp. Stående längdhopp är, likt CMJ, ett relativt enkelt test i 

sitt utförande som inte ställer höga krav för teknisk inlärning för att utföras säkert. Till 

skillnad från CMJ (i detta arbete) krävs inte avancerad och dyr utrustning kopplad till dator 

samt programvara utan endast ett måttband. Med sitt horisontella utförande i åtanke är ett 

högt samband med sprintförmåga ett intressant fynd.  

 

Valet att utföra CMJ utan armpendel började med intresset att primärt få ett värde för större 

drivande muskulatur i underkroppen. Dessutom ställer CMJa (med armar) ytterligare krav för 

individuell teknisk färdighet i sitt utförande som också inkorporerar armpendel. Således borde 

CMJ tillgodose ett mer rättvist resultat för analys över en heterogen grupp med och utan 

individer som hoppar i sin idrott. Beslutet att undvika armpendel återfinns i Loturco et al. 

(2015) undersökning med liknande syfte vilket tillåter att fynden i den här studiens ska kunna 

sättas i relation till samtida resultat. 
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Detta arbete undersöker inget samband mellan sprintförmåga och någon typ av unilateralt 

styrke- eller hopptest. Vid närmare åtanke kan valet att endast pröva sprintförmåga mot 

bilaterala tester anses som bristande, speciellt eftersom sprintlöpning faktiskt domineras av 

unilaterala rörelser. Samtidigt var det ett medvetet val att endast inkludera styrke- och 

hopptester med tidigare erkända samband för att sedan kunna se samband mellan specifika 

sekvenser i sprintlöpningen. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultaten visar att samtliga fysiologiska tester har ett icke signifikant samband till 

accelerationsfasen i sprint (r= -0,21 till -0,36, p= 0,096 till  0,350). Som tidigare nämnts fann 

Wisløff et al. (2004) ett väldigt starkt samband mellan 0-10 meter sprint och 1RM i knäböj, 

vilket inte visade sig i detta arbete. I relation till Bissas & Havenetidis (2008) teori kring att 

en stor koncentrisk kraft är viktig för att generera en hög hastighet under accelerationsfasen 

väcks tankar för hur resultat från denna fas skulle kunna återspegla sig i både styrke- och 

hopptester som innefattar en stor kraftutveckling för prestation, vilket alltså inte kunde 

bekräftas i detta arbete. Det skapar en diskussion om hur andra parametrar än kraftutveckling 

kan påverka prestationen under accelerationsfasen i sprint. Exempelvis skulle tekniska 

utföranden i sprintlöpning som steglängd, stegfrekvens och markkontakttid kunna vara 

bidragande faktorer men som ej har analyserats i detta arbete.  

 

I figur 6-9 som redovisar den statistiska analysen av accelerationsfasen identifierades en 

tydligt outlier som inte var lika markant vid maxhastighetsfasen. Detta värde var varken en 

produkt av mätfel eller skada/sjukdom. Utan denna outlier är det möjligt att något av testerna 

skulle kunna visa en högre grad av statistisk signifikans och möjligtvis ett eventuellt samband 

med accelerationsfasen. Denna hypotes kan dock inte bekräftas utan bara hanteras som 

spekulation. En större testpopulation skulle möjligtvis kunna uppvisa ett annat samband. 

 

Till skillnad från accelerationsfasen visade maxhastighetsfasen ett moderat samband till 

samtliga styrke- och hopptester där alla värden var statistiskt signifikanta (r = -0.48 till -0.66, 

p = 0.001 till 0.025). I likhet med Loturco et al. (2015) som fann ett starkt samband mellan 

100-metersprint och stående längdhopp, visade resultaten från denna studie att av samtliga 
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test hade stående längdhopp det starkaste sambandet med maxhastighetsfasen. Ett argument 

som talar för detta fynd skulle kunna vara den horisontella förflyttning som sker i både sprint 

och längdhopp, till skillnad från övriga tester som endast skedde i en vertikal rörelsebana. 

Emellertid visade resultatet från accelerationsfasen och stående längdhopp ett svagt samband. 

Detta talar emot att den horisontella förflyttningen skulle vara argument nog för att just den 

parametern skulle ha en djupare betydelse för resultatet. Vidare skulle eventuella koordinativa 

egenskaper kunna vara en påverkande faktor för att stående längdhopp visade de starkaste 

sambandet till maxhastighet där tekniska färdigheter som armpendling inkluderas för 

prestation. 

 

5.3 Sammanfattning och framtida forskning 

Studiens fynd av moderata statistiskt signifikanta samband mellan samtliga tester och 

maximal hastighet föreslår att arbetets tillämpade fysiska delkapaciteter representerade genom 

tester bättre indikerar och förutser maximal hastighet än acceleration i sprintlöpning. Även 

om fyndet är sant för detta arbete är det inte ett resultat som delas med liknande 

undersökningar (Loturco et al. 2015; Wisløff et al. 2004). Orsaken kan vara att dessa styrke- 

och hopptester inte lika tillförlitligt kan identifiera förmågan att accelerera i sprintlöpning 

över en heterogen testgrupp. Visserligen är detta något som inte behandlas i detta arbete då 

det kräver en annan typ av sambandsanalys där exempelvis subgrupper ur en testpopulation 

ställs mot varandra, för att tillförlitligt bekräfta denna teori. 

 

Vid praktiskt testning av hoppförmåga i idrottsliga sammanhang tillämpas ofta både vertikala 

och horisontella hopptest då det är ett välanvänt mått på en idrottares power. Resultatet 

föreslår att ett horisontellt hopp med större tillförlitlighet kan förutse och indikera förmågan 

att generera maximal hastighet i sprint. Således kan stående längdhopp ses som ett bra 

alternativ för att uppskatta och mäta horisontell förflyttning och effekt med nära samband till 

maximal hastighet i sprint. Med den heterogena testpopulationen i åtanke kan därför stående 

längdhopp också vara ett värdigt test att inkludera vid testning av lagidrottare där fysiska 

delkapaciteter representeras mer och mindre väl vid olika positioner eller uppgifter inom ett 

lag. Samma sak kan sägas för testtillfällen där idrottare från flera olika idrotter deltar, 

exempelvis vid idrottsliga institutioner som riksidrottsgymnasium och nationell 

idrottsutbildning.  
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Eftersom arbetet endast har undersökt samband mellan dessa tester och horisontell 

förflyttning (sprintlöpning) är det rimligt att ett horisontellt hopptest visar ett närmare 

samband. Däremot existerar flera idrotter där vertikal förflyttning är betydelsefull och därför 

direkt bör testas. Emellertid är moderna mätsystem för CMJ kostsamma och har heller inte ett 

starkare samband än stående längdhopp till sprint. På så vis väcks argument för hur 

situationer med begränsade medel kan tillämpa stående längdhopp i ett testbatteri. Exempelvis 

för att utvärdera horisontell effektutveckling (explosivitet) vilket visat sig ha ett större 

statistiskt signifikant samband med maximal hastighet i sprint än andra populära styrke- och 

hopptester. 

 

Bör de tester som i detta arbete visat ett lågt och ej statistiskt signifikant samband anses 

överflödiga och exkluderas i framtida testning inom idrottslig verksamhet? Sådana slutsatser 

måste behandlas med försiktighet. Utöver redan erkända samband i tidigare studier som 

motbevisar en sådan tes krävs en viss medvetenhet om varför ett test utförs. För att få ett mått 

på sprintacceleration över 10 meter finns inget mer pålitligt test än 10 meter sprint, samma 

sak kan sägas om maxhastighet. Är testets syfte istället att utvärdera styrka existerar inget mer 

pålitligt än ett styrketest. Däremot kan det finnas en nytta med att bekräfta samband mellan 

olika typer av fysiska delkapaciteter genom praktisk testning och hur de relaterar till olika 

sekvenser i sprintlöpning. Detta kan bidra till ökad medvetenhet om vad som kan och bör 

testas med den egna idrotten som utgångspunkt.  

 

I denna studie redovisas endast samband mellan ett antal fysiologiska tester och sprintförmåga 

som i korthet visar att de som hoppar längst också springer snabbast. En förhoppning för 

framtiden är att bättre kunna bestämma vad och hur man ska träna för att accelerera snabbare 

samt uppnå en högre maximal hastighet. Inget av detta kan bekräftas då det sträcker sig 

utanför studiens syfte och räckvidd. För att bevisa en sådan hypotes krävs fortsatt 

undersökning som innefattar en interventionsperiod. En sådan studie skulle kunna pröva hur 

väl horisontell hoppträning förbättrar en individs maximala hastighet i sprintlöpning. 
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Bilaga 1: Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka relationen mellan sprintförmåga och olika typer av 

styrke- och hopptester. 

 

- Hur ser sambandet ut mellan accelerationsfasen i sprint och styrketester? 

- Hur ser sambandet ut mellan accelerationsfasen i sprint och hopptester? 

- Hur ser sambandet ut mellan maxhastighetsfasen i sprint och styrketester? 

- Hur ser sambandet ut mellan maxhastighetsfasen i sprint och hopptester? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Sprint, Sprint performance, Power and sprint, Physiological test, Sprint ability, Standing 

long jump, CMJ, Squat jump, Maximal strength. 

 

 

Var har du sökt? 

Informationssökning har gjorts i PubMed, Ebsco, Google Scholar och via GIH:s 

bibliotekskatalog. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: Sprint, Sprint performance, Power and sprint, Physiological test, Sprint ability, 

Standing long jump, CMJ, Squat jump, Maximal strength. 

Ebsco: Sprint performance 

Google Scholar: Sprint, Sprint performance, Power and sprint, Physiological test, Sprint 

ability, Standing long jump, CMJ, Squat jump, Maximal strength. 

 

Kommentarer 

Mycket av litteraturen har funnits via Google Scholar och PubMed. Relevanta artiklar har i 

sin tur gett inspiration till ytterligare litteratur inom området. 

 

 

 



 

 

Bilaga 2: Information till deltagare 

 
 

Information till deltagare i studien:     

 

Härmed inbjudes du att delta i en studie som genomförs på Gymnastik- och idrottshögskolan i 

Stockholm. Syftet med denna studie är att se eventuella samband mellan olika typer av 

idrottsfysiologiska tester och sprintförmåga hos elitidrottare från olika idrotter. 

 

Alla tester kommer att genomföras och observeras tillsammans med två testledare för din 

säkerhets skull samt för att testresultaten ska bli så precisa som möjligt.   

 

Förväntningarna på dig som testperson är att genomföra totalt fem stycken fysiologiska 

styrke-, hopp- och sprinttester. De olika testerna kommer bestå av Knäböj 1RM i 

smithmaskin, Squat jump effektutveckling i smithmaskin, Stående längdhopp, 

Countermovement jump, samt 30-meter sprint. För att testresultaten ska bli tillförlitliga krävs 

det att du som testperson vid testtillfället inte hämmas av någon eventuell skada.  

      

I enighet med Gymnastik- och idrottshögskolans riktlinjer för etiska aspekter där all forskning 

ska bygga på respekt för de personer som deltar i studien kommer detta arbete därför inte på 

något sätt att användas i kommersiell verksamhet. Deltagarens personuppgifter och alla 

resultat som är kopplat till personen kommer att kodas och behandlas helt anonymt. Detta 

görs för att det inte ska gå att koppla resultaten i studien till enskilda försökspersoner. 

Deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan av testerna när som helst utan krav på 

förklaring. 

 

 

Nedan ger jag mitt godkännande att delta i denna studie: 

 

Signatur       Ort och datum 

 

___________________________    ___________________________ 

 

Namnförtydligande      Mailadress 

 

___________________________    ___________________________ 

 



 

 

Bilaga 3: Sammanställda testresultat och medelvärde 

 

Testperson 0-10 (sek) 20-30 (sek) CMJ (cm) STL (cm) 

Rel.styrka 

(kg/kg 

kroppsvikt) 

Rel.PP 

(watt/kilo 

kroppsvikt) 

1 1,79 1,23 26,4 218,5 1,36 14,37 

2 1,82 1,32 29,7 212 1,36 15,35 

3 1,88 1,30 24,4 200 1,25 14,83 

4 1,82 1,25 30,5 202,5 1,54 16,00 

5 1,88 1,29 29,6 182 1,19 14,31 

6 1,85 1,36 24,7 188 1,06 10,08 

7 1,93 1,30 30,9 213 1,27 15,83 

8 1,83 1,29 29,0 196 1,25 11,63 

9 1,87 1,31 25,3 189 1,31 12,91 

10 2,01 1,37 25,4 192 1,24 12,27 

11 1,87 1,31 29,9 190 1,17 11,32 

12 1,93 1,35 31,8 205,5 1,06 14,22 

13 1,86 1,33 33,3 229 1,39 13,11 

14 1,95 1,29 24,4 183 1,19 13,78 

15 2,03 1,44 24,8 181,5 1,67 17,57 

16 2,25 1,52 24,2 202 1,57 18,57 

17 1,91 1,42 27,4 240,5 1,77 20,95 

18 1,93 1,23 37,1 242,5 1,75 19,75 

19 1,77 1,17 33.0 244 1,8 19,35 

20 1,81 1,19 39,4 216 1,27 14,83 

21 1,91 1,28 35 222,5 1,29 15,86 

22 2,02 1,32 29,7 227,5 1,50 16,81 

23 1,98 1,32 31,4 212,5   

24 1,92 1,22 35,7    

       

       

 0-10 (sek) 20-30 (sek) CMJ (cm) STL (cm) 

Rel.styrka 

(kg/kg 

kroppsvikt) 

Rel.PP 

(watt/kg 

kroppsvikt) 

Medelvärde 1,91 1,31 29,57 208,24 1,38 15,17 

SD± 0,10 0,08 4,30 19,15 0,22 2,77 

 

 

 


