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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att jämföra två olika fotbollsuppvärmningar och hur de gynnar 

den upplevda prestationen. Studien har utgått från följande frågeställning:  

1. Gynnas den upplevda prestationen mest av traditionell uppvärmning med tre faser 

eller en uppvärmningsform som innehåller smålagsspel?  

Metod 

För att besvara frågeställningen har en kvantitativ tvärsnittsstudie med hjälp av 

enkätundersökning använts. Två olika uppvärmningsformer jämfördes utifrån trötthet, 

uppvärmningens innehåll, mental förberedelse och duration. Den ena uppvärmningsformen 

hade en längd på 15 minuter och bestod av en allmän del på sex minuter följd av smålagspel 

på nio aktiva minuter. Den andra uppvärmningsformen bestod av tre olika faser, 

aktiveringsfas, dynamisk rörlighet och grenspecifik fas. Denna uppvärmningsform pågick 

under 20 minuter och tiden fördelades jämt över de tre faserna. 

Resultat 

Studien visade på en positiv signifikant skillnad gällande durationen, dock upptäcktes ingen 

signifikant skillnad gällande trötthet, uppvärmningsinnehåll eller mentalförberedelse.  

Slutsats 

Slutsatsen som kan dras av denna studie är att en traditionell uppvärmningsform på 20 

minuter inte ger en signifikant bättre upplevd prestationseffekt jämfört med en 

uppvärmningsform på 15 minuter innehållande smålagsspel. Även tidigare studier Chaáre et 

al. (2015) och Tillar & Heimburg (2016) har visat liknande resultat. Dessa resultat var dock 

baserade på mätning av den fysiska prestationen som sprint och hopphöjd och inte den 

upplevda prestationen. Vår studie tyder på att 15 minuters uppvärmning är fördelaktig då de 

resterande fem minuter kan användas för träna andra taktiska eller tekniska färdigheter och 

således inte slösa bort träningstiden (ibid). 

 

  



 

  

Innehållsförteckning 

 

Innehållsförteckning ................................................................................................................... 2 

1. Inledning............................................................................................................................. 1 

1.1 Introduktion ...................................................................................................................... 1 

1.2 Begreppsdefinition ........................................................................................................... 3 

1.2.1 Trötthet ...................................................................................................................... 3 

1.2.2 Mental förberedelse ................................................................................................... 3 

1.2.3 Duration ..................................................................................................................... 3 

1.2.4 Uppvärmnings innehåll ............................................................................................. 3 

1.3 Forskningsläge ................................................................................................................. 4 

1.3.1 Trötthet ...................................................................................................................... 4 

1.3.2 Duration ..................................................................................................................... 5 

1.3.3 Uppvärmningens innehåll ......................................................................................... 5 

1.4 Mental förberedelse .......................................................................................................... 6 

1.4.1 Self-Determination Theory ....................................................................................... 6 

1.4.2 Self-efficacy theory ................................................................................................... 8 

1.5 Syfte och frågeställningar................................................................................................. 8 

2. Metod ..................................................................................................................................... 8 

2.1 Val av metod .................................................................................................................... 9 

2.2 Problemområden ............................................................................................................ 10 

2.3 Urval ............................................................................................................................... 10 

2.4 Procedur och design ....................................................................................................... 10 

2.4.1 Uppvärmningsform med smålagsspel ..................................................................... 11 

2.4.2 Traditionell uppvärmningsform .............................................................................. 11 

2.5 Bortfall ........................................................................................................................... 12 

2.6 Etik Enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 6) är det fyra huvudkrav på det etiska 

övervägandet som är följande: ............................................................................................. 12 

2.7 Validitet och reliabilitet .................................................................................................. 12 

2.8 Statistisk analys .............................................................................................................. 13 

3. Resultat ................................................................................................................................. 14 

 .................................................................................................................................................. 15 

3.1 Trötthet ........................................................................................................................... 15 



 

  

3.2 Duration .......................................................................................................................... 15 

 .............................................................................................................................................. 16 

3.3 Uppvärmnings innehåll .................................................................................................. 16 

3.4 Mental förberedelse ........................................................................................................ 16 

4. Diskussion ............................................................................................................................ 16 

4.1 Trötthet ....................................................................................................................... 17 

4.2 Duration ...................................................................................................................... 17 

4.3 Uppvärmningsinnehåll ............................................................................................... 18 

4.4 Mental förberedelse .................................................................................................... 19 

4.5 Metoddiskussion............................................................................................................. 20 

4.6 Framtida forskning ......................................................................................................... 21 

5. Slutsats ................................................................................................................................. 21 

5. Käll- och litteraturförteckning .............................................................................................. 23 

Bilaga 1 .................................................................................................................................. 1 

Litteratursökning .................................................................................................................... 1 

Bilaga 2: ................................................................................................................................. 2 

Kort uppvärmnings upplägg ................................................................................................... 2 

Bilaga 3 .................................................................................................................................. 3 

Den långa uppvärmningsformen ............................................................................................ 3 

Bilaga 4. ................................................................................................................................. 4 

Information till deltagande vid forskningsstudie ................................................................... 4 

Bilaga 5 .................................................................................................................................. 6 

Enkät....................................................................................................................................... 6 

 

Bilaga 1 Käll- och litteratursökning  

Bilaga 2: Kort uppvärmningsupplägg 

Bilaga 3: Den långa uppvärmningsformen 

Bilaga 4: Information till deltagare om studien  

Bilaga 5: Enkät  

 

Tabell- och figurförteckning 



 

  

Figur 1: Sambandet mellan muskeltemperatur och uppvärmningslängd 

Figur 2: Crossover studiedesign under experiment tillfällena 

Figur 3: Figuren visar upplevda prestations skillnader för respektive uppvärmningsform 

Figur 4: Figuren visar medelvärdet på duration för respektive uppvärmningsform 

Figur 5: Figuren visar det individuella medelvärdet på kort respektive lång 

uppvärmningsform.  

 

 

 

 



 1 

1. Inledning 

”Med uppvärmning menas en succesiv fysisk och mental anpassning av kroppen inför en 

kommande fysisk aktivitet. Syftet med uppvärmningen är följande: 

 Att öka prestationsförmågan 

 Att minska risken för skador” 

Bangsbo och Michalsik (2004, s. 122) 

 

Dessa två krav som Bangsbo och Michalsik lyfter fram gäller i de flesta idrotter. För tränarna 

och utövarna innebär det att finna den form av uppvärmning som förbereder spelarna till 

optimal prestation samt minimerar risken för skador. Det finns en kunskapslucka när det 

gäller hur uppvärmningen ska se ut och hur stor betydelse den har för prestationen under 

träning och match. Det är därför av intresse att undersöka uppvärmningen närmare. 

1.1 Introduktion 

Dobson & Goddard (2001, s.1) menar att fotboll är en komplex och progressiv idrott vilken 

det finns många olika uppfattningar och tolkningar av. De menar även att dessa tolkningar 

och uppfattningar är beroende av olika omständigheter. Miljö, kultur, politik och historia är 

alla exempel på saker som spelar in i hur sporten tolkas och uppfattas. Fotbollen har utövats i 

organiserad form i ungefär 150 år. Från att i huvudsak ha varit ett fritidsnöje har den även 

blivit ett professionellt yrke för många; detta då det spelas i tävlingsform med flera olika 

tävlingar i både landslag och klubblag.  Detta har lett till att fotboll har blivit en av världens 

mest aktiva, omskrivna och populära idrotter. Normalt spelas en fotbollsmatch 2*45 minuter 

(90 minuter) där spelarna springer cirka en mil per match. Det kan förekomma att matchen 

ibland förlängs med några extra minuter eller till och med 30 minuter vid förlängning då 

matchen måste avgöras (ibid). 

 

Relationen mellan de psykiska och de fysiska funktionerna i dess idealtillstånd beskrivs som 

harmoni (Jansson 1983, s. 14). För att en idrottare ska kunna prestera fullkomligt, menar 

Jansson, behöver hen uppfylla kravet om integrationen av den fysiska och psykiska 

funktionen. Det är vad som krävs av en segrare. Jansson menar även att för att hitta harmonin 

mellan den psykiska och den fysiska funktionen bör man först vara medveten om att dessa två 

delar lyder under en kretsreaktion och påverkar varandra. Detta innebär att ju bättre fysisk 

kondition idrottaren har, desto säkrare och psykisk starkare känner hen sig och vice versa. 
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Den faktor som belyser relationen mellan den psykiska och fysiska funktionen är träningens 

motivationsnivå. Både en låg och en för hög motivationsnivå kan leda till problem (Jansson 

1983, s. 13ff). Ett sätt att uppnå ett harmoniskt tillstånd mellan de fysiska och psykiska 

funktionerna är att hålla den typ av uppvärmning som förbättrar spelarnas fysiska och 

psykiska förmåga. Detta uppnås genom en uppvärmning som höjer båltemperatur, 

hjärtfrekvens och rörlighet vilket underlättar muskelstyrka och kraftproduktion utan att trötta 

ut spelarna fysiskt (Jansson 1983, s 16). 

 

Fotboll är en intermittent idrott som ställer både hög- och lågintensiva krav med en 

genomsnittlighet på 69-91% av maximal hjärtfrekvens (Gryc 2012). I fotboll ställs det höga 

prestationskrav för att kunna fullfölja många intervaller och maxlöpningar blandade med 

aktiv gång och lätt jogging i både träning och matchspel. Dessa färdigheter är viktiga fysiska 

krav som ställs under match och förbereds i träningen till matchspelet (Towlson, Midgley och 

Lovell 2013). Studien har ställt frågor till både tränare, idrottsvetare och fysioterapeuter, som 

alla har arbetat med lag inom både det engelska Premier League och olika lag inom det 

europeiska lag-turneringen Champions League.  Alla var överens om att uppvärmningen var 

en viktig faktor. Uppvärmningens syfte blir en förberedande och aktiverande del i 

träningsupplägget till att höja prestationen och samtidigt förebygga skador. Uppvärmningen 

hos de flesta tränande lagen har en duration på ungefär 30 minuter (ibid).  

 

Uppvärmning inom fotboll är det första stadiet av fysiologiska och biomekaniska aktiveringar 

som sker innan en träning eller match. Dess syfte är att förbättra den kommande 

prestationsförmågan under träning eller match och att bidra till att minska riskerna för skador 

(Izzo 2009).  Pojskic et al. (2015) menar att effekter av uppvärmning bland annat är ökad 

kroppstemperatur, hjärtfrekvens, muskelenzymaktivitet, nervaktivitet, blodtillförsel och 

ledrörlighet. Dessa förändringar underlättar i sin tur ökad muskelstyrka och kraftproduktion 

som är viktiga faktorer inom lagsporter där det krävs accelerering, inbromsning och 

riktningsförändringar (Pojskic et al. 2015). I denna kvalitativa studie, som handlar om 

uppvärmningsformer och prestation, blir uppvärmningen den situation som spelarna befinner 

sig i och innehållet i uppvärmningen, den förändringsbara faktor som påverkar spelarnas 

motivation och självförtroende. 
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1.2 Begreppsdefinition 

Prestationsförmågan hos en idrottare bestäms av tekniska, taktiska, psykologiska, sociala och 

fysiska faktorer. En optimal prestation uppstår när det inte finns brister i någon av dessa 

faktorer. Prestationsförmågan är beroende av kön, ålder och mognad samt yttre faktorer som 

omgivning och kost enligt (Bangsbo och Michaelsik 2004, s. 117). I denna uppsats har vi valt 

att definiera den upplevda prestationen utifrån trötthet, duration, innehåll och 

mentalförberedelse.   

 

1.2.1 Trötthet  

Vi har valt Fittz definition av trötthet, vilket innebär att trötthet definieras som förmågan att 

inte kunna producera tillräckligt med muskelkraft till de krav som ställs under aktiviteten 

(1994, s 49).  

1.2.2 Mental förberedelse 

Vi har valt att definiera mental förberedelse utifrån Self-efficacy teorin och self-

Determination teorin. Bandura (1997) menar att Self-efficacy teorin handlar om människors 

tro på sin egen förmåga att mobilisera motivation och kognitiva resurser för att utöva kontroll 

över situationen. Self-Determination teorin förklarar bakgrunden till motivationen hos 

individer. Enligt denna teori påverkas en individs motivation av yttre och inre faktorer. Det 

gäller att hitta det inre faktorerna som påverkar individens motivation positivt (Gagné och 

Deci 2005, s. 332). 

1.2.3 Duration 

Durationen har definierats som den tidsmässiga längden i minuter som uppvärmningen varat. 

1.2.4 Uppvärmningsinnehåll 

Med uppvärmnings innehåll avses de övningar som ingår i uppvärmningen, det vill säga 

traditionell uppvärmningsform som innehåller tre faser av uppvärmning och den moderna 

uppvärmningsformen som innehåller två faser, kardiovaskulär fas och grenspecifik fas.  

 



4 

 

1.3 Forskningsläge  

1.3.1 Trötthet  

Fotboll är en internationell intermittent idrott som ställer både hög- och lågintensiva krav på 

olika ålderskategorier exempelvis mellan elitseniorer och juniorer (Eduardo (2014)). 

Elitseniorer springer en sträcka på 10-13 km per match som är 90 minuter medan elitjuniorer 

15-19 år springer en sträcka på 6,5 km per match varav 12 % är högintensivt (ibid).  

 

Bangsbo och Mikaelsik (2004, s. 99 ff.) pekar på två faktorer som anses påverka den fysiska 

prestationen och som är viktiga att ha i åtanke vid alla former av idrottsuppvärmning, särskilt 

inom fotboll. Den ena faktorn är muskeltemperatur som har en positiv effekt på prestationen 

och den andra faktorn är trötthet. Trötthet vid kortvarigt och mycket intensivt arbete beror på 

ansamling av mjölksyra, medan trötthet vid långvarigt arbete beror på minskad glykogennivå 

i musklerna. Vidare föreslår Bangsbo och Michaelsik (2004) att en uppvärmning inte bör vara 

för lång då spelarna riskerar att bli trötta innan påbörjad träning eller match. Ett 

uppvärmningsprogram ska bestå av två olika delar, där spelarna engagerar de stora 

muskelgrupperna, vilka till exempel kan nås med hjälp av löpning och en grenspecifik del, 

som ska tillgodose de speciella kraven som specialidrotten ställer (Bangsbo 2004).  

 

Uppvärmningens syfte under idrottsaktivitet är att resultera i en ökad muskeltemperatur 

(Bishop, 2016). Detta innebär att muskeltemperaturen är direkt korrelerad till prestationen, 

dock nämner Bishop (2016) att muskeltemperaturen inte kan öka hur mycket som helst. 

Under en aktiv uppvärmning planar muskeltemperaturen ut efter cirka tio minuter och vid ett 

långvarigt och kontinuerligt arbete motverkas den höga muskeltemperaturens positiva 

effekter, då den positiva effekten av muskeltemperaturen istället går till värmereglering. 

Blodtillförseln flyttas då till huden vilket leder till ökad risk för vätskeförlust när spelarna 

svettas. Förutom muskeltemperaturen är tröttheten en annan faktor som påverkas av 

fotbollsuppvärmningen. För att inte riskera att spelarna blir trötta innan påbörjad träning bör 

uppvärmningen inte vara längre än femton minuter. Det finns ett tydligt samband mellan 

muskeltemperatur och ökad prestationsförmåga ”ju högre muskeltemperatur, desto bättre 

prestationsförmåga” (Bangsbo och Michalsik 2004, s. 125).  
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Figur 1: Sambandet mellan muskeltemperatur och uppvärmningslängd (Bangsbo och Michaelsik 

2004, s. 125) 

 

1.3.2 Duration  

Chaári et al. (2015)  har studerat olika variationer av aktiv uppvärmning på cykelergometer 

(Monark 894, Stockholm, Sweden). Uppvärmningarna skedde under morgon och kväll och 

bestod av en kontrollerad uppvärmning på fem minuter följd av en aktiv uppvärmning på 15 

respektive 20 minuter. 

  

Chaári med kollegor fann att en aktiv uppvärmning på 50 % av den maximala aeroba 

förmågan är den bästa durationen för både båltemperatur och muskelkraft. Det är viktigt att 

durationen av uppvärmningen inte blir längre än 15 minuter för att fotbollsspelarna ska kunna 

behålla sin kraftproduktion (Chaári et al. 2015). En förlängd duration på fem minuter under 

uppvärmningen ger inte ökad prestation, då både muskelkraft och den anaeroba förmågan når 

en platå vid 15 minuter som inte ökar vid ytterligare fem minuters förlängning av 

uppvärmningen (Chaári et al. 2015, s 503; Tillar & Heimburg 2016, s. 12). 

1.3.3 Uppvärmningens innehåll  

I sin undersökning gällande sambandet mellan muskeltemperatur och prestation har Mohr 

(2004) kommit fram till att femton minuters passiv vila efter första halvleken ledde till att 

spelarnas muskeltemperatur sänktes med 1,7 °C. Det visade sig att lägre muskeltemperatur 

var korrelerad till minskad sprintförmåga vilket resulterade i att de spelare som värmde upp 

innan andra halvleken hade högre muskeltemperatur och därmed bättre sprintprestation (ibid, 

s. 159). 
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Bishop (2015) har testat sambandet mellan fysisk prestation och olika uppvärmningsformer 

med varierande innehåll. I denna studie testades en uppvärmning innehållande 5 minuters 

joggning följt av antingen 5RM (Repetition Maximum), premier-league fotbollsuppvärmning 

eller smålagspel som inkluderade ett spel 3 mot 3 med två minuters passiv vila under tre 

repetitioner. Premier-leagueuppvärmningen bestod av de tre faserna aktivering, dynamisk 

rörlighet och grenspecifik fas. Resultatet av studien har inte visat på någon signifikant 

skillnad mellan uppvärmningsvarianterna smålagspel och premier-leagueuppvärmningen. 

5RM uppvärmningen hade en positiv effekt på prestationen, vilket förklaras av post activation 

potentiation (PAP) som är kopplad till bland annat ökad neuromuskulär effektivitet. Forskarna 

menar att resultatet tyder på att en uppvärmning som åberopar PAP-effekt lämpar sig bättre 

för idrotter så som fotboll jämfört med traditionella uppvärmningsformer. En kortare och 

intensivare uppvärmning som innehåller smålagsspel kan både leda till en högre 

muskeltemperatur och att spelarna inte töms på allt för mycket energi under det första stadiet 

av träningen (eg., Taylor, Mathew och Portas, 2013, s. 7; Zois, Bishop & Aughey, 2015, s 

804). Bishop (2015) har dragit slutsatsen att ett kortvarigt upplägg är mer effektivt för en 

högintensiv förberedelse jämfört med det traditionella upplägget som är på 30 minuter och 

innehåller faserna pulshöjande rörlighet och idrottsspecifik sysselsättning. 

 

1.4 Mental förberedelse 

1.4.1 Self-Determination Theory 

Self Determination Theory (SDT) är en teori som förklarar bakgrunden till motivationen hos 

individer (Gagné och Deci 2005, s. 332). Teorin hävdar att alla individer är motiverade att 

tillfredsställa tre grundläggande behov nämligen att känna kompetens, autonomi och 

delaktighet. Att känna kompetens innebär att individen känner att den medför något viktigt i 

arbetet och att dennes förmåga är viktig och betydelsefull. Att känna autonomi innebär att 

individen har en viss frihet att genomföra arbetet efter sin egen förmåga utan att styras eller 

begränsas av andra. Tillhörighet innebär att individen känner sig accepterad och som en del 

av gruppen. Dessa tre grundläggande behov är viktiga för individens inre motivation vilket i 

sin tur är viktigt för hur individen mår och hur arbetet genomförs. Det finns tre kategorier av 

motivation, amotivation, yttre motivation, och inre motivation. 
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Yttre motivation handlar om att individen drivs av att få en yttre belöning, till exempel 

pengar, uppmärksamhet osv. Deltagandet är mer beroende av belöningen än intresset eller 

aktiviteten i sig. Här kommer motivationen från andra människor genom positiv eller negativ 

förstärkning (Weinberg och Gould 2015, s. 135). 

 

Inre motivation handlar däremot om individers inre motiv till det man gör. Individer som 

drivs av inre motivation vill höja sin kompetens inom ett område som är meningsfullt för 

dem. De fokuserar inte på att få uppmärksamhet, utan fokus ligger på självutveckling. Om 

begreppen yttre och inre motivation handlar om olika grad av autonom motivation för ett 

specifikt utförande så handlar amotivation om tillstånd av brist på motivation. Här har 

individen varken yttre eller inre motivation utan individen saknar kompetens och kontroll 

över sitt arbete (Gagné och Deci 2005, s. 336). Det är den autonoma motivationen som är 

viktigt för individer då de kan utöva sin fria vilja och agerar självständigt i sitt utförande och 

inte känner sig pressade att åta sig uppgifter (Deci och Ryan 2001, s. 182). 

  

Motivationen påverkas av fysiskt välmående och den kan generellt handla om drivkraften 

bakom avsiktliga handlingar och beteenden (Aronsson et al. 2013, s. 199). Vidare menar 

Aronsson att det ligger en eller flera orsaker bakom allt handlande och alla avsiktliga 

handlingar kan vara betingade av någon form av motiv. Motivet i sin tur styr beteendet med 

en viss styrka eller intensitet, varaktighet eller uthållighet i enlighet med teorin om 

kretsreaktionen mellan den psykiska och fysiska funktionen. Motivationen däremot är den 

samlade effekten på individens beteende i en typ av situation (ibid). 

 

Weinberg och Gould menar att sättet att påverka motivationen för att nå ett harmoniskt 

tillstånd mellan den fysiska och den psykiska kretsreaktionen är att förstå motivationen. Detta 

görs genom att studera både personen och situationen samt hur dessa två påverkar varandra. 

För att ytterligare öka motivationen och prestationsberedskapen behövs det enligt författarna 

en metodik för att förändra strukturen och innehållet i prestationens förberedelsefas, 

inlärningen och coachningen för att tränaren ska kunna bemöta adepternas behov (2015, s. 

53). Även Jansson påpekar (1983, s. 21) att förberedelsefasens effekt systematisk ska 

kontrolleras och träningen ska omarbetas efter behovet av idrottarnas utveckling. Nivån på de 

mentala förberedelsernas noggrannhet är avgörande på nivån i den erhållna 

prestationsberedskapen. 
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1.4.2 Self-efficacy theory  

Bandura (1997) menar att Self-efficacy teorin handlar om människors tro på sin förmåga att 

mobilisera motivation och kognitiva resurser för att utöva kontroll över situationen. Även i 

idrotten kan sådana föreställningar påverka de mål som idrottaren har. Ett högre upplevt 

idrottsspecifikt självförtroende är kopplat till högre eller mer krävande standarder. Det är 

också kopplat till grad av ansträngning, hur länge man håller ut och om man ger upp vid 

misslyckande eller om man kämpar vidare. När idrottare har starka effektivitetsföreställningar 

så är de mer benägna att härda ut och den typen av uthållighet kan översättas till 

framgångsrika resultat. Viljekraft är en annan psykisk faktor som påverkar idrottarens 

prestation. Den manifesterar sig i det självförtroendet idrottaren uppvisar (Jansson 1983, s. 

53). Effekten av självförtroendet är avgörande för att höja motivationen till prestation och 

därmed uppnå ett gott utförande från adepterna under till exempel uppvärmning. Enligt 

tidigare definitioner ses självförtroendet som både en disposition och ett tillstånd, men senare 

forskning har sett självförtroende som en social och kognitiv tankekonstruktion. Det kan ses 

som antingen en egenskap eller ett tillstånd enligt Weinberg och Gould (2015, s 342). 

  

Träningen bör utvecklas genom variation, med fokus på olika delar av spelet så som 

prestation, aktion, respons, kreativitet, spelförståelse osv. Därefter är det viktigt att de 

förändringar som görs är baserade på hur spelarna upplever träningen. Tränarens samspel med 

spelarna är avgörande för spelarnas självförtroende vilket i sin tur är viktigt för prestationen 

(Weinberg och Gould 2015, 44).  

 

1.5 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie var att jämföra två olika fotbollsuppvärmningar och hur de gynnar 

den upplevda prestationen. Den frågeställning som studien utgått ifrån är följande: 

1. Gynnas den upplevda prestationen av traditionell uppvärmning med tre faser eller en 

uppvärmningsform som innehåller smålagsspel?  

2. Metod 

För att höja motivations- och prestationsnivån hos spelarna behöver vi studera hur spelarna 

påverkas av de två olika formerna av uppvärmning och därefter anpassa uppvärmningens 

struktur och innehåll efter det önskemål som spelarna har. För att studera effekten på den 
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psykiska upplevelsen av uppvärmningen utsätts spelarna för två olika typer av fysiska 

aktiviteter under uppvärmningen. För att besvara frågeställningarna har en tvärsnittsstudie 

(crossover) använts. Med tvärsnittsstudien undersöks ett fenomen vid ett enda tillfälle. För 

insamling av data till studien kan ett antal kvantitativa och kvalitativa metoder användas så 

som enkät eller intervju. Fördelen med en enkätundersökning är att den har hög grad av 

struktur, dock är den svår att komplettera i efterhand. Om frågorna inte är 

exakt formulerade kan svaret bli missvisande (Patel & Davidsson 2011, s. 73). Till denna 

studie har information från tidigare forskning inhämtats från olika idrottsvetenskapliga 

databaser så som PubMed och SportDiscus. 

 

2.1 Val av metod 

I denna studie användes en enkät som datainsamlingsteknik. Enkätundersökningen är 

kvantitativ och formad enligt en ”Likert-type Scale”, vilket innebär att 

enkätundersökningen består av ett antal påståenden där deltagarna svarar med att antingen 

hålla med eller ta avstånd från påståendet på en nio-gradig skala. En enkät utformad på detta 

sätt håller en hög grad av standardisering och en hög grad av strukturering. Flervalsfrågor 

liknande de som används i en enkät utformar enligt "Likert-type Scale" ökar möjligen 

reliabiliteten då deltagarna har möjligheten att svara med större spann än bara två alternativ 

(Thomas et al. 2015, s. 218). På grund av ovan nämnda anledningar valdes en 

enkätundersökning utformad enligt ”Likert-type Scale”. Valet av enkätundersökning 

grundade sig även i en tidsbegränsning för deltagarna där det skulle hinna med att svara på 

frågorna. Genom att formulera och strukturera frågorna enligt den frågeställning som studien 

har så minskas risken för en lägre validitet. De specifika och tydliga frågeställningarna i 

enkäten kan även minska behovet av eventuella kompletteringar som inte är möjliga vid en 

enkätundersökning. 

  

De flesta av frågorna är formulerade med ett påstående där deltagarna kan svara genom att 

markera en siffra mellan ett och nio där 1 betyder stämmer helt och 9 betyder stämmer inte 

alls. Hänsyn har tagits till att svarsalternativen är varierande och inte följer ett visst mönster 

som kan få respondenten att förlora sin motivation. En faktor för att öka motivationen hos 

deltagarna att svara på enkätundersökningen är att deltagarna få ta del av resultatet, en annan 

faktor är att inte ha alltför långa enkäter, då detta riskerar att trötta ut respondenterna och att 

de tappar koncentrationen (Patel och Davidsson 2011, s 79). För att behålla deltagarnas 
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motivation och koncentration genom enkätundersökningen har frågorna varierat mellan öppna 

och slutna påståenden samt positiva och negativa frågor. 

   

2.2 Problemområden   

Processen till studien började när en fotbollsförening i Stockholm visade intresse för att 

studera olika former av fotbollsuppvärmning. Intresset ligger i att undersöka om 

fotbollsspelarnas upplevelse av kort- respektive lång uppvärmning är den samma som tidigare 

studier visat. 

 

2.3 Urval  

Urvalet utgör en del av hela populationen, i detta fall alla fotbollsspelare. Det ideala vore att 

undersöka alla fotbollsspelares upplevelse, men eftersom varken tid eller möjlighet finns till 

detta begränsas urvalet till ett stickprov ur populationen. Så länge urvalet är systematisk och 

slumpmässig så kan det ändå ge ett representativt resultat om den större populationen (Hagevi 

och Viscovi 2016, s. 161). 

 

En fotbollsförening i Stockholmsområdet som visat intresse för studien kontaktades via mail. 

Därefter har det i samarbete med tränarna och sportsansvariga bestämts vilket lag som ska 

delta i studien. Urvalet har bestått av ett ungdomslag med spelare mellan 16 och 19 års ålder 

med minst fem års fotbollserfarenhet. Urvalet innehåller spelare som är representativa för 

elitjuniorfotbollsspelare och som spelar på den högsta nationella serien i sin ålder. 

Deltagarnas medelålder var 17, 2 år och sju av alla deltagare hade en position på mittfältet. 

Medelvärdet på fotbollserfarenheten var 11,3 år och spelarnas medellängd var 180,2 cm. Både 

seniorspelare och amatörspelare samt kvinnliga fotbollsspelare har exkluderats från studien. 

Deltagarna delades därefter systematisk upp i två grupper av tränarna och genomförde de två 

olika uppvärmningsformerna. 

  

2.4 Procedur och design   

Studien inleddes med en första kontakt med en sportchef för en fotbollsförening i Stockholm 

som önskade genomföra denna studie. Spelarna och tränarna informerades via mail om 

studiens syfte. Därefter fick spelarna fylla i en samtyckesblankett (bilaga 3) för deltagande. 
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Datum och tid för genomförandet av uppvärmningarna bestämdes via mail. Den enkät som 

användes i studien utformades utifrån de olika områdena trötthet, duration, innehåll och 

mental förberedelse (Se bilaga 5). Enkäten besvarades i direkt anslutning till uppvärmningen. 

 

2.4.1 Uppvärmningsform med smålagsspel  

Den korta uppvärmningsformen bestod av två delar som är tagna ur tidigare studie av Zois, 

Bishop och Aughey (2015). Denna uppvärmningsform har en allmän del och en grenspecifik 

del. Den allmänna delen är 6 minuter lång och består av joggning, höga knän, sparka bakåt, 

ben lyft osv. Den grenspecifika delen, som följer direkt på den allmänna delen, består av tre 

gånger tre minuters smålagsspel med två minuters vila mellan spelen (se bilaga 2). 

2.4.2 Traditionell uppvärmningsform  

Den långa uppvärmningsformen genomfördes enligt den traditionella uppvärmningen som 

består av tre olika delar. Den första delen består av muskelaktivering vilket innebär 

lågintensiv joggning med rörelsemönster. Den andra delen innehåller dynamisk rörlighet i 

form av ben lyft, utfallssteg mm. Den tredje delen är fotbollspecifik sysselsättning vilket 

innebär bollövningar. Deltagarna i studien har delats in i två olika grupper som benämnts som 

arbetsgrupp smålagsspel (SG) och arbetsgrupp traditionell (TG). SG utförde 

uppvärmningsformen innehållande smålagsspel och TG utförde den traditionella 

uppvärmningsformen. En av författarna till denna studie ansvarade för SG och den andra 

författaren för TG uppvärmningsformen. Enkäten för varje grupp markerades med SG och TG 

för att inte förväxlas. Under tillfälle två, som ägde rum exakt en vecka senare på samma plats 

och samma tid, utförde SG den traditionella uppvärmningsformen och TG den 

uppvärmningsformen som innehöll smålagsspel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillfälle ett  

Tillfälle två 

Figur 2: Crossover studiedesign under experiment tillfällena 
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2.5 Bortfall 

Av totalt 20 deltagare som givit sitt samtycke är det 14 stycken som har fyllt i enkäten. Fyra 

av spelarna valde att avstå från att medverka i studien på grund av frånvaro och sjukdom. Två 

av spelarna medverkade i uppvärmningarna men valde att inte fylla i enkäten och föll därför 

bort från studien. 

2.6 Etik 

Enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 6) är det fyra huvudkrav på det etiska övervägandet som är 

följande: 

1. Informationskravet som innebär att detaljerad information om undersökningens 

syfte tilldelas till deltagarna. 

2. Samtyckeskravet som innebär att för omyndiga ska samtycke inhämtas från 

föräldrar och att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan.   

3. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifterna skall förvars på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast ska 

få användas för forskningsändamål. 

 

Informationskravet har tillgodosetts både skriftligt och muntligt med spelarna och tränarna 

under hela processen. Deltagarna har fått läsa igenom och skriva under samtyckesblanketen 

vilket innebär att det andra huvudkravet också var tillgodosett. För att deltagarna vid 

datainsamlingen skulle vara anonyma har deras namn ersätts med sifferkoder. Ingen annan 

förutom undersökningsledarna visste vad koderna innebar. Det sista huvudkravet har 

tillgodosetts genom att informera deltagarna om att denna studie är ett examenarbete och att 

uppgifterna endast kommer att användas vid detta tillfälle. 

   

2.7 Validitet och reliabilitet  

Vid datainsamling är det viktigt att det inte uppstår slumpmässiga fel av personer som utför 

undersökningen eller att mätmetoden och mätinstrumenten orsakar fel. Validitet innebär att 

studien håller en god metodologi för att säkerställa det den vill mäta. Medan reliabilitet 

innebär att mätmetoden och mätinstrumenten är pålitligt vilket innebär att oavsett vad vi 

mäter ska en upprepande mätning av samma variabler som utförs på samma sätt 

överensstämma med den mätning vi har gjort (Josefsson 2006). Genom att specificera och 
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definiera begreppen i frågeförmuleringarna och koppla ihop den med studiens syfte 

säkerställs validiteten i studien. 

 

Reliabiliteten i enkätundersökning kan säkerställas först efter det att enkäten är 

besvarad (Patel & Davidson 2001, s. 105), därför genomfördes en pilotstudie med studenter 

på Gymnastik- och idrottshögskolan för att kontrollera enkätens tillförlitlighet och giltighet. 

Pilotstudien var till stor hjälp och ledde till att frågorna till viss del redigerades för att bli mer 

specifika. Reliabiliteten i denna enkätundersökning kan anses vara hög då enkäten fylls i 

direkt anslutning till uppvärmningen. Föreningen själva fick välja tid, plats och deltagare för 

att genomföra undersökningen vilket bidrog till en trygg miljö. Ytterligare ett steg för 

att säkerställa reliabiliteten var val av mätinstrument och ett exakt likadant genomförande av 

studien vid de två olika tillfällena. 

 

2.8 Statistisk analys  

Statistisk analys är en metod för att dra slutsatser av det resultatet man har fått via 

studien. Vid kvantitativa mätningar görs en jämförelse av de olika medelvärden (M). Man kan 

till exempel ta reda på om det finns en signifikant skillnad (p = sannolikhet) mellan 

gruppernas medelvärde och i så fall hur stor signifikant skillnad det finns (Ejlertsson 2012, s. 

111). Den slutsats som dras av signifikansen är beroende av antal deltagare i stickprovet. Ju 

större stickprov desto rimligare är det att skillnaden på något sätt är generellt och där kommer 

behovet av statistisk analys. Parat t-test används när studien har en grupp av individer där 

datainsamlingen sker vid två olika förhållanden eller under två olika tillfällen (Pallant 2016, s. 

249). 

 

Den insamlade data har analyserats kvantitativt med en deduktiv ansats då enkäten är baserad 

på fasta svarsalternativ. En deduktiv ansats utgår från generell hypotes till en viss slutsats och 

man ser om hypotesen stämmer i det enskilda fallet. Nackdelen med den ansatsen är att om 

hypotesen i sig är fel så blir även slutsatsen fel. För bearbetning av insamlad data användes 

analysprogrammet SPSS Statistics v24.(IBM Corporation, Armonk, New York, 2016). För att 

undersöka om det fanns signifikant skillnad användes parat t-test där p-värdet sattes till 0,05. I 

SPSS definierades siffran nio som stämmer helt och siffran ett som stämmer inte alls. Därefter 

förändrades alla enkätsvar enligt den definitionen. 



14 

 

3. Resultat  

Resultatet visar ingen signifikant skillnad när det gäller den upplevda prestationen av 

uppvärmningsformerna i sin helhet. Medelvärdet på uppvärmningsformen SG ligger på (M = 

4,5, standardavvikelse = 0,7), och medelvärdet för uppvärmningsformen TG ligger på (M = 

4,7, standardavvikelse = 0,8), t(13) = -1,5, p > 0,1 Sig (2-tailed). 

 

 

Resultatet från den statistiska analysen visar en signifikant skillnad endast på delområdet 

duration i uppvärmningsformerna och har ett signifikant värde på p < 0,001 Sig (2-tailed) för 

den traditionella uppvärmningsformen. 

Den individuella bedömningen av SG- respektive TG uppvärmningsform visas i figur 4. 

 

Figur 3: Figuren visar hur spelarna upplevt Trötthet (T), Duration (D), uppvärmnings innehåll (I) och 

mental förberedelsen (M) under uppvärmningsformerna. 
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3.1 Trötthet 

Ingen signifikant skillnad har visats när det handlar om tröttheten. Parat T-test visade att 

uppvärmningsformen SG hade (Medelvärde = 5,8 standardavvikelse = 1,0) och 

uppvärmningsformen TG (M = 5,8 standardavvikelse = 1,0), t(13) = 0,3, p > 0,72 Sig (2-

tailed) 

 

3.2 Duration 

Det enda delområdet där resultatet visar en tydlig signifikant skillnad är durationen. 

Medelvärdet för uppvärmningsformen SG är (M = 3,7, standardavvikelse = 1,0) och 

medelvärdet för uppvärmningsformen TG är (M = 5,0, standardavvikelse = 0,6), t(13) = -4,8, 

p < 0,001 Sig (1-tailed). 

 

Figur 4: Figuren visar ett medelvärde på hur varje individ upplevt 

uppvärmningsformerna. 
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3.3 Uppvärmningsinnehåll 

Resultatet visar ingen signifikant skillnad när det gäller innehållet. Innehållet i de båda 

uppvärmningsformerna har bedömts ha liknande effekt på den upplevda prestationen. Den 

korta uppvärmningsformen har haft ett medelvärde på (M = 3,8, standardavvikelse = 0,8) och 

medelvärdet för den långa uppvärmningsformen är (M = 3,8, standardavvikelse = 1,4), t(13) = 

1,7, p > 0,8 Sig (2-tailed) 

 

3.4 Mental förberedelse 

När det gäller mental förberedelse har denna undersökning inte heller funnit någon signifikant 

skillnad. Parat t-test visade på en skillnad i medelvärde för uppvärmningsformen SG (M = 

4,4, standard avvikelse = 1,9) och för uppvärmningsformen TG (M = 4,3, standardavvikelse = 

1,9), t(13) = 0,4, p = > 0,6 Sig (2-tailed). 

4. Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka vilken uppvärmningsform som upplevs mest gynna den 

upplevda prestationen. Resultatet visar att den traditionella uppvärmningsformen föredras av 

spelarna trots att den upplevda prestationseffekten inte visat något signifikant värde. 

 

Figur 5: Figuren visar medelvärdet på duration för respektive uppvärmningsform  
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4.1 Trötthet  

Bangsbo och Michaelsik (2004, s. 99) menade att prestationen var beroende av två olika 

faktorer, muskeltemperatur och trötthet. Deras förslag var att en uppvärmning inte bör vara 

för lång då spelarna riskerar att bli trötta vilket leder till att de inte kommer att ha tillräckligt 

med energi på slutet av träningen eller matchen. Detta förslag stämmer inte överens med 

resultatet av vår studie som visat att spelarna inte har blivit tröttare av den långa 

uppvärmningsformen. En möjlig anledning till detta kan vara att skillnaden i durationen 

mellan dessa två uppvärmningsformer endast var fem minuter. Bangsbo och Michaelsiks 

påstående stämmer troligtvis om skillnaden i durationen hade varit markant större t.ex. tio 

minuter. Bnagsbo och Mikaelsik (2004, s. 125) menar att muskeltemperatur har en direkt 

effekt på prestationen, ju högre muskeltemperatur desto bättre prestationsförmåga, dock 

menar Bishop (2016) att muskeltemperaturen avtar efter cirka tio minuter. Detta innebär att en 

uppvärmning på 20 minuter inte leder till ökad muskeltemperatur vilket betyder att spelarna 

inte får en ökad prestationsförmåga vid en längre uppvärmningsform. En kortare 

uppvärmning innehållande smålagsspel föredras då den är tillräckligt fotbollspecifik och hög-

intensiv vilket leder till ökad muskeltemperatur (Bishop & Aughey 2016). Enligt vår studie 

har det inte funnits någon signifikant skillnad när det gäller den upplevda prestationen mellan 

en uppvärmning på 15 minuter respektive en uppvärmning på 20 minuter, vilket också stödjer 

teorin om att en kortare uppvärmning är att föredra. Bishop (2016) påpekar dessutom att vid 

ett långvarigt och kontinuerligt arbete motverkas den höga muskeltemperaturens positiva 

effekt, då denna i stället går till värmeregleringen. Blodtillförseln flyttas då till huden och 

leder till vätskeförlust när spelarna svettas. En förbättrad fysisk prestation leder till en positiv 

påverkan på den mentala prestationen i form av ökad motivation och självförtroende. En 

längre uppvärmning som tröttar ut spelarna fysisk riskerar att även trötta ut spelarna psykiskt 

och leda till ett sämre självförtroende och lägre motivation (Jansson 1983, s 14). Att detta inte 

speglas i vår studie kan bero på att det är svårare att mäta upplevelsen, samt att skillnaden 

mellan uppvärmningsformerna endast har varit fem minuter. Det kan även varit av betydelse 

att uppvärmningsformerna i denna studie inte genomförts identiskt med tidigare studier. Även 

de individuella skillnaderna bör beaktas då individer upplever och påverkas olika. 

4.2 Duration 

I denna studie har vi funnit en signifikant skillnad när det gäller durationen av 

uppvärmningen. Deltagarna tycker att en längre duration är att föredra trots att den i denna 

studie inte är kopplad till varken ökad fysisk eller psykisk prestation. Chaári et al. (2015) som 
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testat femton respektive tjugo minuters uppvärmning på cykelergometer har funnit att en aktiv 

uppvärmning på 50 % av den maximala aeroba förmågan är den bästa durationen för både 

båltemperatur och muskelkraft. Vidare menar Chaáre et al att om uppvärmningen förlängs 

från femton till tjugo minuter leder den inte till ökad prestation så länge samma intensitet 

förekommer under de extra fem minuterna. Om intensiteten ökas under de extra fem 

minuterna med till exempel intervallarbete kommer troligen både trötthet och 

muskelglykogen påverkas. En uppvärmning med en extra duration på fem minuter kan spela 

en stor roll för prestationen beroende på vilken intensitet och vilket innehåll den har, även 

självförtroende och motivation kan påverkas av innehållet under uppvärmningen.  I denna 

studie då undersökningsledarna utgått från bestämda rutiner baserade på de två valda 

uppvärmningsformerna så har resultatet gett en signifikant skillnad till fördel för den 

traditionella uppvärmningsformen. En möjlig tolkning av den funna skillnaden är att spelarna 

är vana vid den typen av uppvärmning, vilket är viktigt att ta hänsyn till. Chaári et al. (2015) 

tolkar resultatet av sin studie att då en längre uppvärmning inte ger ökad prestationseffekt kan 

tiden användas till andra delar i träningen såsom taktisk, teknisk och mental färdighet. 

Tidigare studier har undersökt prestationen genom att testa den fysiska förmågan. I vår studie 

har resultatet baserats på upplevd prestation, och detta resultat tolkas som att spelarna troligen 

behöver de resterande fem minuterna till individuella mentala förberedelser då spelarna 

föredrar och känner sig bekväma i en uppvärmningsform på 20 minuter. 

 

4.3 Uppvärmningsinnehåll 

I denna studie har det inte funnits signifikanta skillnader när det gäller spelarnas upplevelse av 

innehållet på uppvärmningen. Tylor, Mathew och Portas (2013) skriver att en typisk 

uppvärmning inom lagidrott består av tre faser, kardiovaskulär fas, rörlighet och grenspecifik 

fas. I deras studie testades tre olika uppvärmningsformer där en av varianterna hade två faser- 

en kardiovaskulär fas följd av smålagsspel. De fann att den typen av uppvärmningsform gav 

en ökad prestationseffekt både i snabbhet och medelhastighet på sprinttiden. I vår studie 

användes en liknande variant av uppvärmningsform som hade tre faser, kardiovaskulär fas, 

rörlighet och grenspecifik fas som inte var smålagspel. Den andra uppvärmningsformen som 

användes hade två faser, kardiovaskulär och smålagsspel. Resultatet har inte visat någon 

signifikant skillnad mellan dessa två uppvärmningsformer. Inblandningen av smålagspel 

verkar inte heller påverkat den upplevda prestationen i den mån att en signifikant skillnad 
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uppstår. Bishop (2015) menar att inblandningen av smålagsspelet i uppvärmningen har ökat 

prestationen gällande passningar. I denna studie har vi inte tittat på just passningsprestation 

vilket skulle kunna undersökas vid framtida studier. För att kunna dra en generell slutsats 

behöver det genomföras fler studier som fokuserar på olika uppvärmningsformer med flera 

lag. 

 

4.4 Mental förberedelse 

Den mentala förberedelsen undersöktes utifrån self-determination theory (Gagné och Deci 

2005) och self-efficacy theory (Bandura 1997) som båda handlar om motivation och 

självförtroende. Båda uppvärmningsformerna har haft liknande effekt på spelarna när det 

handlar om den mentala förberedelsen. Enligt kretsreaktionsteorin finns det en koppling 

mellan den fysiska och psykiska upplevelsen. Det innebär att när individer känner sig fysiskt 

starka så känner de sig även psykiskt starka och får ökat självförtroende. Den fysiskt upplevda 

känslan hänger ihop med den psykiskt upplevda känslan (Jansson 1983). Det innebär att en 

uppvärmning som ökar den fysiska prestationen också kan få ökad effekt på den psykiska 

prestationen. För att förstå motivationen behöver man studera både personen och situationen 

och hur dessa två påverkar varandra (Weinberg och Gould 2015, s. 336). Det är viktigt att ta 

hänsyn till detta då denna studie har visat en signifikant skillnad på durationen, vilket har 

tolkats som en motivationsfaktor. För att höja spelarnas motivation bör adepternas behov 

tillfredsställas genom att låta dem utföra en uppvärmning på 20 minuter då resultatet av denna 

studie har visat att så önskas. Även Weinberg och Gould (2015) menar att adepterna behöver 

de resterande fem minuterna för att öva med den grenspecifika aktiviteten för att stärka sitt 

idrottsspecifika självförtroende. Detta stöds även av Bangsbo och Michalsik (2004, s. 126) 

som menar att uppvärmning även innehåller en mental aspekt särskilt vid match och tävlingar. 

 

Den målgrupp som deltog i vår studie hade en viktig match framför sig kommande dag vid 

båda undersökningstillfällena vilket kan ha påverkat resultatet. Inför matcher behöver 

spelarna tid för att ställa in sig mentalt på att prestera under kommande match, eller för att gå 

igenom taktiska upplägg och testa några fysiska färdigheter. Trots att resultatet i denna studie 

inte visat signifikanta skillnader i den mentala prestationen är det ändå viktigt att hålla en 

uppvärmning på 15 minuter för att använda den resterande tiden till mentala förberedelser. 

Detta stöds även av Jansson (1983, s. 21) som påpekar att ”förberedelsernas halt och effekt 

måste systematiskt kontrolleras. Träningsprogrammen måste omarbetas alltefter behov”. 
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Enligt Self determination theory är det den autonoma motivationen som är viktig för 

individerna, då de kan följa sin fria vilja och agera självständigt i sitt utförande och inte 

känner sig pressade att vidta sig specifika uppgifter (Deci och Ryan 2001, s. 182). I vår studie 

har spelarna föredragit den traditionella uppvärmningsformen vilket innebär att det möjligen 

kan finnas en inre motivation att stärka hos spelarna. För att tränarna ska kunna möta 

adepternas behov och öka deras motivation behövs det en metodik för att förändra struktur 

och innehåll under prestationens förberedelsefas (Weinberg och Gould (2015, s 333)). 

4.5 Metoddiskussion  

För att besvara studiens frågeställningar användes en tvärsnittsstudie i form av en 

enkätundersökning. Denna metod valdes för att den var mest lämpad då det fanns en 

begränsad tidsram och begränsade möjligheter att utgå ifrån. Denna metod gav även en 

möjlighet till att analysera resultaten statistiskt vilket underlättade redovisningen av resultatet. 

Om studien hade haft en mätmetod i form av muskelglykogen eller muskeltemperatur kunde 

resultatet blivit mer exakt. Anledningen till att dessa mätningar valdes bort berodde på att 

varken författarna i studien eller urvalsgruppen själv hade möjlighet att genomföra den typen 

av mätningar. Deltagarna hade match under tiden och ville inte ställa upp för mätning av 

muskelbiopsi. Samtidigt behövde den typen av underökning en avancerad insats och 

mätinstrument vilket inte var möjligt under de rådande förutsättningarna för studien. 

Enkätundersökningsmetoden ger möjligheten att formulera frågor enligt syftet vilket ökar 

graden av standardisering och strukturering. Samtidigt har enkäten som mätmetod haft 

flervalsfrågor vilket ökar reliabiliteten genom att tillåta beredare svarsmöjligheter (Tomas et 

al. 2015, s. 218). Om frågorna inte täcker alla delområden eller om frågorna inte är exakt 

formulerade så kan frågorna och svaren missuppfattas och därmed leda till ett felaktigt svar. 

För att undvika dessa brister i mätmetoden har uppvärmningsformen indelats i fyra 

delområden duration, trötthet, uppvärmningsinnehåll och mental förberedelse. Denna 

indelning gav också möjligheter att få svar på varje delområde för sig. 

 

Resultatet kunde ha blivit annorlunda om skillnaden i duration hade varit större än fem 

minuter mellan de olika uppvärmningsformerna. Om studien istället hade undersökt 

effekterna av uppvärmningsformerna under en längre period hade kanske också resultatet sett 

annorlunda ut. Vidare är denna undersökning ett resultat av den upplevda prestationen vid två 

tillfällen. Om resultatet hade tagits fram genom andra former av fysiska tester så som sprint- 

förmåga, höjdhopp eller genom att undersöka muskelglykogenhalt och muskeltemperatur med 
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biopsi så hade resultatet kunnat skilja sig från det nuvarande. Den typen av mätning hade gett 

ett exakt resultat om muskelglykogen värde och muskeltemperatur som i direkt relation till 

prestationen. Om dessa metoder använts hade ett resultat baserad på ett fysiskt underlag i 

enlighet med tidigare studier erhållits. Icke att förglömma är att fokus i denna studie låg på 

den upplevda prestationskänslan vilket fås genom den metod vi valt och genomfört. Även 

upplägget av tvärsnittsstudien kan ha påverkat resultatet och så även bortfallet av deltagare i 

studien. Om fler lag hade varit delaktiga i undersökningen hade resultatet kunnat 

generaliseras på populationen inom ungdomsfotboll. Då denna studie endast undersökt 14 

deltagares upplevelser kan vi inte dra några generella slutsatser och resultatet får bli en 

pilotstudie. 

4.6 Framtida forskning 

Då det finns få studier som har undersökt spelarnas upplevelser av olika uppvärmningsformer 

är det viktigt att involvera spelarna vid utformning av träningsplaneringar där uppvärmning 

ingår. Det kan vara intressant att i framtida forskning titta på hur involvering av spelare i 

träningsplaneringar påverkar spelarnas upplevda prestation och motivation. Det vore även 

intressant att undersöka effekten av trötthet och prestation mellan två uppvärmningsformer 

som skiljer sig mer än fem minuter i duration. En vidare utveckling av vår studie skulle vara 

intervjuer eller att förlänga och utöka studien så att fler deltagare kan utföra de olika 

uppvärmningsformerna vid flera tillfällen och därefter besvara frågor kopplade till spelarnas 

upplevelse. En sådan förändring skulle kunna leda till en mer generell slutsats. Framtida 

studier skulle också kunna fokusera på den mentala förberedelsen under uppvärmning och 

dess påverkan på den fysiska prestationen genom medvetet valda övningar och verbal 

kommunikation som påverkar spelarnas självförtroende och motivation. Detta vore intressant 

att undersöka då det enligt tidigare forskning finns ett samband mellan de psykiska och de 

fysiska förmågorna (Jansson 1983, 16). 

5. Slutsats 

I denna studie har spelarnas upplevelse undersökts vilket har visat att den traditionella 

uppvärmningsform på 20 minuter inte ger en signifikant bättre upplevd prestationseffekt 

jämfört med en uppvärmningsform på 15 minuter innehållande smålagsspel. De skillnader 

som funnits mellan uppvärmningsformerna har varit durationen på fem minuter och inslaget 

av smålagsspel, i övrigt har aktiviteterna under uppvärmningen varit liknande, vilket kan ha 

lett till att spelarna upplevde uppvärmningsformerna likvärdiga.  
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Slutsatsen av denna studie överensstämmer med resultat från tidigare studier Chaáre et al. 

(2015) och Tillar & Heimburg (2016) som visar att en längre traditionell uppvärmning på 20 

minuter inte ger en ökad prestationseffekt jämfört med en uppvärmningsform på 15 minuter 

innehållande smålagsspel. Det betyder att en kortare uppvärmningsform är fördelaktig då 

resterande fem minuter kan användas för andra taktiska eller tekniska färdigheter för att inte 

slösa bort träningstiden (ibid). 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med denna studie är att undersöka hur elitjuniorfotbollsspelare upplever en lång 

respektive kort uppvärmningsform. Följande frågeställning kommer att undersökas: 

 Vilken av kort- respektive lång uppvärmningsform upplevs gynna mest den upplevda 

prestationen mest? 

 Vilken uppvärmning föredras av spelarna?  

Vilka sökord har du använt? 
Soccer Warm up  

Sport performance  

Warm up and duration 

Warm up and performance 

Warm up and Fatigue 

Short Warm Up 

The Warm up effect  

Soccer 

Football 

The psychological effect of Warm Up 

Soccer Youth  

Soccer capacity  

 

Var har du sökt? 
PubMed  

SportDiscus 

Student litteratur  

 

Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed & SportDiscus: Warm Up, Soccer Warm up, Short Warm up soccer,  

Student litteratur:  

Foundation of sport and exercise Psychology 

Psykiks träning för idrottare 

Aerob och anaerob träning  

Reaserch mthods in physical activity  

 

Kommentarer 
De flesta relevanta material har hittats inom databaserna i SportDiscus, och referenserna i 

de använda artiklarna.  

  



 

Bilaga 2:  

Kort uppvärmnings upplägg 

Del 1: 

Alla dessa övningar görs under löpning och under 6 minuter  

 

Aktivering:  

- Jogga fram och tillbaka 

- Sidledslöpning 

- Backlängeslöpning 

- Höga knän 

- Sparka bakåt 

- Benpendling 

- Indianhopp 

- Ljumskövning 

- Jämfota hopp  

 

Del 2 

Smålagsspel 3 x 3 min, efter 3 minuters spel  följer 2 minuters passiv vila. Sammanlagd tid 

för aktivt spel i denna del var 9 min. Planens yta under smålagsspelet var 18 x 30 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Bilaga 3 

Den långa uppvärmningsformen 

 
1- Aktivering: 
-  rörelsemönster, fotarbete och hopp 

  
2- Dynamisk rörlighet:  
- Baksidor 
- Framsidor 
- Ljumskar 
- Sumos (variant av knäböj ställning 

 
3. Kontrollpass + temposkifte 
- Åtta spelare  3 bollar 
- Passning med mottagning och tempoökning 

 
4. Bollinnehav 
- Spel fem mot tre för att vända från en yta till den andra.  

 

  



 

Bilaga 4.  

Information till deltagande vid forskningsstudie  

 

Samtycke till deltagande i projektet gällande studie med titel: ”Uppvärmningens 

betydelse för den upplevda prestationen”.  

I denna studie ska vi undersöka hur två olika uppvärmningsformer kort- respektive lång 

uppvärmning påverkar den upplevda prestationen.  

 

Studiens Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga två olika uppvärmningsformer för att hjälpa spelare och 

tränare att se vikten av uppvärmningen. Det finns en kunskapslucka på hur uppvärmningen 

ska se ut och hur stor betydelse den har för prestationen under träning och match.  

 

Studiens upplägg 

Du som deltagare kommer att delta att vara med och spela två matcher som vi studerar. Du 

kommer att utföra en kortare uppvärmning vid ena och en längre uppvärmning vid andra 

matchen, efter uppvärmning och efter matchen kommer du svara på några skriftliga frågor 

som du får.  

Dina rättigheter 

Som deltagare i studien har du rätt till anonymitet och konfidentialitet, vilket innebär att din 

personliga information inte utelämnas och inte heller visas i studiens resultat. Du kommer 

även ha rätt att ta del av studiens resultat. Du har också rätt att tacka nej till att delta i studien 

eller att hoppa av när som helst under studien. Kravet att delta i studien är att du är frisk och 

inte haft någon fysisk skada de senaste två månaderna.  

Medgivande  

o Jag har tagit del av informationen kring uppvärmnings projekt. 

o Jag samtycker att mitt barn deltar i studien  

o De uppgifter som studien avser att samla in och behandla är bland annat namn, ålder, 

vikt, fysisk kapacitet (puls, fotbolls erfarenhet, allmän hälsa, tränings närvaro, skador), 

samt svar på frågeformulär rörande upplevelse av uppvärmnings protokoll, och match 

upplevelse.  

o Uppgifterna kommer att endast behandlas av författarna och handledaren i studien.  

o Inga uppgifter om deltagarna kommer att publiceras i uppsatsen  



 

o Samtliga resultat från studien kommer att behandlas så att ingen utomstående kommer 

att kunna se hur just ditt barn har svarat, denna del även inte DIF fotboll får veta.  

o Resultatet kommer att sammanställas statistisk i avidentifierade form, och presenteras 

så att enskilda personers svar inte kan spåras.  

o Ditt barn kan när som helst under studien eller efter studien hoppa av utan någon 

förklaring.  

 

Ort/ Datum ……………………………………………………… 

  

Barnets namn----------------------------------------------- 

   

Vårdnadshavares signatur…………………………………………………………………… 

 

 

  



 

Bilaga 5  

Enkät  

Denna enkät är ett underlag till en kandidatuppsats på Gymnastik- och 

idrottshögskolan.  

 

Bakgrundsfrågor: 

 

  Namn:         ………………………………… 

 
Ålder ……………………….. 

 

Längd …………………………….. 

 

  

Antal träningspass i veckan …………………………………… 

 

Antal år du har tränat fotboll …………………………………………. 

 

Vanligaste position under matchen ………………………………………. 

 

 

Hur väl instämmer du med följande påståenden om dagens uppvärmning? Svara så 

ärligt som möjligt med en siffra i skalan mellan 1-10, där 1= stämmer inte alls, 10= 

Stämmer mycket bra.  

 

1. Uppvärmningen gjorde mig andfådd 

 

Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer inte Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. Uppvärmningen gjorde mig trött 

 

Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer inte Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. Uppvärmningen gjorde mig fysiskt förberedd 

 



 

Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer inte Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

4. Jag känner mig stel efter uppvärmningen 

 

Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer inte Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. Uppvärmningen ökade min muskelstyrka  

 

Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer inte Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
6. Uppvärmningens ökade min båltemperatur 

Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer inte Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

7. Uppvärmningen ökade mitt självförtroende  

 

Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer inte Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

8. Uppvärmningen gjorde att jag kände mig duktig   

 

Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer inte Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

9. Uppvärmningen har förberett mig väl för att klara kommande utmaningar under träningen 

 

Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer inte Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

 

10. Uppvärmningen ökade min motivation till träning 

 

Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer inte Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11. Uppvärmningen försämrade min vilja att kämpa hårt 

 

Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer inte Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

12. Uppvärmningen ökade min glädje till träning  

 

Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer inte Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

13. Uppvärmningen försämrade min bollkänsla 

 

Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer inte Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

14. Uppvärmningen förbättrade min rörlighet 

 

Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer inte Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
15. Uppvärmningen relevant för min idrott 

Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer inte Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

16. Uppvärmningen hade en pågående tempoökning 

Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer inte Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



 

17. Uppvärmningen ökade min delaktighet i spelet 

Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer inte Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

18. Uppvärmningen är skadlig på grund av innehållet 

Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer inte Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

19. Det var bra längd på uppvärmningen 

 

Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer inte Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

21. Uppvärmningslängden är viktigt att ta hänsyn till  

 

Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer inte Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

22. Uppvärmningen var för kort och jag har inte blivit tillräckligt varm  

 

Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer inte Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

23. Uppvärmningslängden var tillräcklig för att öka pulsen 

 

Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer inte Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

Stor tack för dina svar och din medverkan! 
 
 



 

  



 

 

 


