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Sammanfattning
Syfte och frågeställningar
Syftet med studien var att undersöka effekten av cykelintervaller som komplement till
handbollsträning för att förbättra prestationsförmågan hos manliga ungdomsspelare på
elitnivå. Den frågeställning studien svarat på är om cykelintervaller som komplement till
handbollsträning har några effekter på den specifika prestationsförmågan.
Metod
En kvantitativ experimentell studie genomfördes med 13 manliga ungdomsspelare (fp) i
handboll. Under 3 veckor fick fp genomföra cykelintervaller som komplement till ordinarie
träning 2 gånger i veckan. Effekten av träningen kontrollerades genom förtest och eftertest där
fp:s aeroba förmåga (Yo-Yo IR L1), anaeroba kapacitet (150 m shuttle run) samt anaeroba
effekt (CMJ) testades. Utifrån resultaten vid förtesterna delades fp in i antingen cykelgrupp
(CG) eller kontrollgrupp (KG). Indelning gjordes genom matchning av fp:s profil följt av
lottning. CG genomförde 2 olika intervalltyper, 4 min intervaller och 30 sekunders intervaller
med ökat antal set över tid. Efter 3 veckor, totalt 6 träningspass, fick samtliga fp återigen
genomföra tester med identiskt testförfarande. Genom detta kunde skillnader i utveckling av
delkapaciteter relevanta för handboll mellan grupperna utvärderas.
Resultat
CG förbättrade signifikant både sitt Yo-Yo IR L1 resultat (p≤0,05) samt resultatet i de tre 150
m shuttle run mätningarna (löpning 1, p=0,03; löpning 2, p<0,001; differens löpning 1 och 2,
p<0,001). KG hade ingen förbättring i Yo-Yo IR L1 och bara en signifikant trend till
förbättring i löpning 2 i 150 m shuttle run (p=0,08). Mellan grupperna förelåg dock inte några
signifikanta skillnader. Det sågs ingen förändring i någon av grupperna vid eftertesterna av
CMJ.
Slutsats
Trots att CG förbättrade sig signifikant i såväl aeroba som anaeroba tester förelåg ingen
signifikant skillnad mellan grupperna vilket bland annat tros bero på för få fp samt för kort
interventionstid. Resultatet indikerar dock att cykelträning kan vara av värde för
handbollsspelare men vidare forskning på en större försöksgrupp och längre interventionstid
behövs för att med säkerhet kunna dra några generella slutsatser gällande cykelträningens
effektivitet för handbollsspelare.
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1 Bakgrund
Handboll är en internationell idrott som finns med i det olympiska programmet. Spelet
beskrivs ofta som extremt fysiskt där närkampsspel, snabba tempoväxlingar och
sidledsförflyttningar tillsammans med hopp och kaströrelser karaktäriserar sporten. Mycket
tyder på att avgörande situationer under match sker i hög hastighet (Michalsik, Aagaard &
Madsen 2013, s. 595; Haugen et. al 2014, s. 432, 435).
Den svenska tävlingssäsongen för elitseriespelare sträcker sig från september till mars och
fortsätter in i april med slutspel. Detta innebär att ett lag spelar 1-2 seriematcher per vecka
under en 7-8 månader lång period. Det ställer höga krav på en handbollsspelares fysiska
förmågor. Det betyder att optimerade träningsprogram för att öka, eller åtminstone bibehålla,
fysisk förmåga under säsong är av stor vikt för att möta de fysiska krav en handbollssäsong
ställer på en spelare. Träningen behöver därtill optimeras så att handbollsprestationen inte
påverkas negativt. För att tåla denna hårda träning behöver man ta hänsyn till restitutionstiden
mellan träningstillfällena för att upprepade gånger kunna prestera fullt ut vid varje träningsoch tävlingstillfälle. Det gäller därför att hitta träningsmetoder som indirekt påverkar den
specifika prestationen positivt utan att slita på kroppen allt för mycket.
För att utvecklas fysiskt krävs det att man ökar belastningen såväl tillfälligt som över tid
(Hallén & Ronglan 2011, s. 21-25). Därtill bör man träna mycket och i enlighet med
specificitetsprincipen (Hallén & Ronglan 2011, s. 14-15). En (för) stor belastning innebär
ökad skaderisk vilket i värsta fall kan leda till utebliven träning och därmed potentiellt
hämmad utveckling. För löpbaserade lagidrotter är inslag av högintensiva perioder varvat med
lågintensiva aktiviteter karaktäriserande under match. Matchspelet upplevs ofta som kraftigt
ansträngande såväl fysiskt som psykiskt (Wehbe, Gabbett, Hartwig & McLellan 2015, s.
2050). Svårigheten ligger därför i att upprätthålla hög nivå på såväl träning som match och
samtidigt finna tid till återhämtning för att prestationsförmågan inte ska hämmas. Det gäller
därför att hitta en god balans mellan volym, specifik träning och återhämtning.
Ett sätt att förbättra fysiska delkapaciteter under tävlingssäsong och samtidigt undvika
”fatigue” (utmattning och prestationsförsämring) skulle kunna vara ökad variation i träningen.
Den bör givetvis utformas på så vis att direkta eller indirekta positiva effekter ges på den
specifika prestationen. Ett sätt är att variera intensiteten genom periodisering av de
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delegenskaperna som krävs för att prestera. Men räcker det att variera intensiteten av specifik
träning för att öka den totala volymen och ändå tillåta återhämtning mellan passen? Eller kan
variation i form av annan aktivitet vara ett alternativ?
Med denna studie vill vi undersöka effekten av generell träning som komplement till
handbollsträning i form av cykelintervaller för att förbättra den fysiska prestationsförmågan.
Valet av generell metod för fysisk utveckling föll på cykling då vi tror det kan bidra med
generella förbättringar av spelarnas fysiska kapaciteter samtidigt som det visat sig mer
skonsamt och bidrar i mindre utsträckning till DOMS (delayed onset of muscle soreness) och
muskelskada än till exempel löpning (Nieman et. al 2014, s. 185). Oss veterligen har inga
tidigare träningsinterventioner med cykelintervaller som metod för prestationsutveckling hos
handbollsspelare tillämpats eller prövats men möter trots detta ofta motstånd på grund av sin
generella karaktär. Cykling är en relativt enkel metod att använda sig av då många
idrottshallar erbjuder tillgång till cyklar. För spelare som inte kan delta i den ordinarie
verksamheten på grund av skada skulle ett lyckat resultat av denna studie kunna innebära ett
bra alternativ till handbollsträningen under tiden skadan läker.
Vår hypotes är att en förbättring kommer ske i såväl Yo-Yo IR L1 testet som 150 m shuttle
run för den grupp som genomför cykelintervaller. Hypotesen grundar sig dels i
belastningsprincipen, det vill säga för att utvecklas fysiskt krävs det att man ökar belastningen
såväl tillfälligt som över tid (Hallén & Ronglan 2011, s. 21-25) vilket den ökade mängden
träning kommer innebära för försökspersonerna. Effekten av cykelintervaller på
lagdrottsprestation är ett relativt outforskat område men tidigare studier som jämfört längre
kontinuerligt arbete med kortare, högintensivt arbete på cykel har visat på goda effekter hos
ishockeyspelare (Naimo et. al 2015 s. 65). Vad gäller CMJ är hypotesen att resultatet inte
kommer visa på någon signifikant skillnad mellan grupperna då de energisytem som CMJ
testar inte stimuleras av cykelintervallerna. Förhoppningsvis innebär cykelträningen inte en
försämring i hoppförmåga.

2 Existerande forskning
Nedan följer en presentation över forskningsläget rörande såväl handbollens natur, vilka
fysiska krav som ställs samt tidigare forskning kring cykelträning och generell träning samt
dess fysiologiska inverkan på idrottslig prestation.
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2.1 Handbollens karaktärsdrag
En omfattande studie utförd av Michalsik, Aagaard och Madsen (2013) ger en god överblick
över hur handbollsspelares rörelsemönster och hastigheter ser ut under en match. Studien
inkluderar time-motionanalyser från 62 stycken matcher från en av världens högst rankade
ligor. Enligt resultaten i studien är den effektiva speltiden omkring 53,5 min ± 5,5 min av
totalt 60 min matchtid (ibid, s. 594). Under denna tid hinner spelarna röra sig cirka 4 km
beroende på spelarposition (ibid, s. 592). Över 1400 stycken aktivitetsförändringar och 53,2 ±
14,1 stycken högintensiva löpningar utför spelare ur de bästa lagen under match. Av dessa
visade sig flest högintensiva löpningar ske under första halvlek för att sedan sjunka i andra
halvlek (ibid, s. 598-599).

2.2 Fysiologiska krav
Under en handbollsmatch har mätningar av hjärtfrekvens (HF) upp emot 96 % av max HF
uppmätts (Povoas, Ascensao & Magalhaes et. al 2014, s. 439). Andra studier som mätt HF
under match har visat att endast 2 % av speltiden involverade maximal ansträngning samtidigt
som endast 5 % var låg ansträngning (Sporis et. al 2010, s. 1010-1012) och medelintensiteten
under en match ligger på 87 % av maximal HF (Iacono, Eliakim & Meckel 2015, s. 835). Av
detta dras slutsatsen att de aeroba energiprocesserna är dominerande inom handboll och svarar
för 90 % av den totala energiförsörjningen (Iacono, Eliakim & Meckel, s. 835). Trots detta är
vikten av högt VO2 max för handbollsprestation fortfarande omtvistat. Vissa menar på att
andra egenskaper är mer önskvärda och att aerob kapacitet inte verkar skilja sig nämnvärt
mellan elit- och subelit spelare (Ziv & Lidor 2009, s. 377-378). Framförallt verkar många
eniga om att vikten av god aerob förmåga hos handbollsspelare främst ligger i handbollens
intermittenta karaktärsdrag och behövs för att återhämta sig mellan högintensiva aktiviteter
(Nikolaidis & Ingebrigtsen 2013, s. 121; Impellizzeri et. al 2006, s. 483-484).
Trots oenigheter tyder spelets karaktär och uppmätta HF värden på att en utvecklad aerob
förmåga är önskvärt som handbollsspelare (Manchado et. al 2013, s. 1711-1712, 1716-1717;
Gharbi et. al 2015, s. 209-211). Ett högt VO2 max påskyndar återhämtning mellan
högintensiva, intermittenta aktiviteter och kan också minska energiförbrukningen från
anaeroba processer och bidra till att tid till utmattning (fatigue) fördröjs (Impellizzeri et. al
2006, s. 483-484). En utvecklad aerob kapacitet är av stor vikt för sportspecifik prestation i
handboll på internationell nivå, inte minst då det tillåter spelare att bibehålla en hög
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prestationsnivå under 60 min speltid (Manchado et. al 2013, s. 1711).
Vikten av ett högt VO2 max har också visat sig korrelera med förmågan till upprepade
sprinter (repeated sprint ability, RSA) vilket anses vara en nyckelfaktor i handboll (Michalsik,
Aagaard & Madsen 2012, s. 595). Förmågan att arbeta högintensivt är möjligtvis den
viktigaste faktorn som skiljer elitlag från subelitlag i handboll då avgörande moment verkar
ske under högintensiva aktiviteter (Ibid s. 595). Detta verkar också stämma för flera andra
lagidrotter som tillexempel fotboll (Haugen, Tønnessen, Hisdal och Sieler 2014 s. 433;
Stølen, Chamari, Castagna & Wisløff 2005, s. 509). Ett högt VO2 max bör således prioriteras
högt.
Handbollen har under senaste årtiondet blivit snabbare och mer anaerobt krävande än tidigare.
Vid jämförelse av tre mästerskap (OS, VM, EM) mellan 2004-2005 kom man fram till att
växlingar mellan anfall och försvar sker mer intensivt och under kortare tidsperioder och fler
mål görs nu via kontringar och genombrott än tidigare (Sevim & Bilge, 2007 s. 70-71). I och
med dessa krav på de anaeroba energiprocesserna är många forskare eniga om att förmågan
att utveckla kraft snabbt (rate of force development, RFD) är en nyckelfaktor för prestation
och för att klara av de många explosiva moment som tidigare nämnts som karaktäriserande
för en handbollsmatch (hopp, kast, tempoväxlingar etc.) (Karcher & Buchheit, 2014 s. 808810). Därtill krävs styrka vid kroppskontakt i form av tacklingar, blockeringar och spärrar i så
väl anfall som försvar (Karcher & Buchheit 2014 s. 798, 804, 808).

2.3 Effekter av generell träning på idrottslig prestation
Överlag är interventionsstudier på effekten av cykling som komplement till handbollsträning
outforskat. Detsamma gäller för cykelintervaller och intermittenta lagidrotter över lag.
Cykling som kompletterande träning för handbollsspelare är inte helt självklart då det skiljer
sig från spelares rörelsemönster under match. Därtill kan handbollsspelare ha svårt att nå
samma HF max på cykel som i löpning (Millet et. al 2009, s. 199).
Det finns dock en studie där man tittat på skillnaden i resultat mellan högintensiva intervaller
och längre kontinuerligt arbete på cykel under fyra veckor för ishockeyspelare (Naimo et. al
2015). Slutsatsen blev dels att högintensiva intervaller gav större effekt på
prestationsförmågan och antydde alltså att cykelintervaller skulle kunna vara användbara för
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hockeyspelare där kort högintensivt arbete karaktäriserar matchbilden (ibid, s. 65). Eventuellt
skulle dessa fynd kunna vara av värde även för handbollsspelare som visserligen inte är helt i
linje med de anaeroba kraven som ställs på ishockeyspelare men där upprepat högintensivt
arbete ändå är av stor vikt.
I tidigare studier har man jämfört effekten av akut överbelastning genom löpning kontra
cykling och fann en högre upplevd träningsvärk, muskelskada och inflammation hos löpare än
hos cyklister (Nieman et. al 2014, s. 182-183). Detta skulle kunna vara av intresse även för
handbollsspelare då ökad träningsbelastning med minimalt slitage för den specifika träningen
är önskvärt och det syfte denna studie grundar sig i. Även om detta inte testades på
handbollsspelare kan kunskaperna vara av värde då det är parametrar som spelar roll för full
återhämtning inför den specifika idrotten. Löpintervaller är ett vanligt inslag i den alternativa
träningen för handbollsspelare men genom dessa fynd skulle det alltså gå att argumentera för
cykling som komplement under till exempel matchsäsongen.
Effekten av högintensiv intermittent träning kontra smålagsspel på fysisk förmåga hos
handbollsspelare har undersökts vid olika tillfällen (Iacono, Eliakim & Meckel 2015 s. 835843; Impellizzeri et. al 2006 s. 482- 492). I båda studierna visades likvärdiga effekter upp och
gäller både generella förbättringar samt matchprestation (mätt i total distans och tid spenderad
i olika hastigheter)(Impellizzeri et. al 2006 s.482-492). Detta skulle tala för att även generella
förbättringar kan vara av värde för specifik prestation och skulle kunna användas i syfte att
öka variationen i träningen under perioder då förbättrad fysisk förmåga önskas uppnås utan att
utsätta spelarna för allt för stort slitage.

3 Syfte och frågeställningar
Syfte med studien är att undersöka effekten av generell träning som komplement till
handbollsträning i form av cykelintervaller för att förbättra prestationsförmågan hos manliga
ungdomsspelare på elitnivå.
Den frågeställning studien ämnar svara på är om cykelintervaller som komplement till
handbollsträning har några effekter på den specifika prestationsförmågan?
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4 Metod
Nedan följer en genomgång av studiens experimentella förhållningssätt till studiens syfte,
tillvägagångssätt vid såväl testtillfällen som interventionstid, information om testpersonerna
samt datainsamling.

4.1 Experimentellt förhållande till problemet
Då tidigare studier på hur cykelintervaller för ökad träningsvolym och förbättrad fysisk
prestation påverkar handbollsspelare saknas, syftar denna studie till att undersöka just detta.
Studiens ansats är kvantitativ och undersöker hur 16 manliga ungdomshandbollsspelares
prestationsförmåga i tester med stark korrelation till handbollsprestation påverkas av ökad
träningsvolym i form av cykelintervaller. Försökspersonerna (fp) delades in slumpmässigt
genom matchning i två grupper där träningen skiljdes åt i form av volym och till viss del
utförande. Den ena gruppen (n=8) svarade för cykelgrupp (CG) och deltog i ordinarie
handbollsverksamhet samt två adderade cykelintervallpass per vecka. Den andra gruppen
(n=8) svarade för kontrollgrupp (KG) och deltog enbart i ordinarie handbollsverksamhet.
Under en tre veckors interventionsperiod fick CG utföra två vetenskapligt förankrade
intervallpass på cykel per vecka. Det ena intervallpasset bestod av 4 min intervaller på 90-95
% av max HF med 2 min vila mellan varje intervall. Antalet intervaller startade första veckan
på 4 stycken och ökade upp till totalt 5 stycken intervaller den andra och den sista veckan. Det
andra intervallpasset bestod av 30 sekunder ”all-out” intervaller med 3 min vila mellan.
Antalet intervaller startade på 4 stycken första veckan och ökade upp till 6 stycken sista
veckan.
Interventionstiden lades till huvudsäsongen med matcher inkluderade ca 1-2 gånger per
vecka. Totalt genomfördes 6 stycken cykelintervallpass under perioden. Samtliga träningspass
genomfördes under kontrollerade förhållanden med minst en testledare på plats. Såväl före
som efter interventionstiden fick samtliga fp genomföra tester med identiskt testförfarande.
Härmed kunde skillnader i utveckling av aerob förmåga, anaerob kapacitet samt anaerob
effekt mellan grupperna undersökas.
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4.2 Försökspersonerna
16 spelare från ett U16-handbollslag på elitnivå deltog efter skriftligt samtycke till deltagande
i studien som fp. Testgruppen valdes genom ett bekvämlighetsurval. Att testa individer som
tillhör samma lag underlättar kontroll av träningsvolym under studien för såväl CG som KG
utöver cykelintervallerna. Om försökspersonerna varit från olika lag hade möjligheterna till
att se över och styra volymen för spelarna under testperioden begränsats och således påverkat
reliabiliteten för studien. Inom ramen för detta arbete valdes enbart ett handbollslag ut för
experimentet och därav var samtliga fp av det manliga könet.
Utifrån fp:s testresultat i Yo-Yo IR L1 vid studiens förtester kunde gruppindelning ske. Fp
med likvärdiga resultat parades ihop och fördelades sedan slumpmässigt genom lottning till
antingen CG eller KG med initialt 8 fp i varje grupp. Denna fördelning syftade till att få så
likvärdiga grupper som möjligt sinsemellan.
Av de 16 spelare som initialt deltog i studien fullföljde totalt 13 stycken fp, ett internt bortfall
på totalt 18,75 %. Av dessa var samtliga från KG. Utöver det var det ytterligare 2 fp ur CG
som föll bort under eftertesterna av 150 m shuttle run. En utav dessa fp deltog ej heller i
eftertest av Yo-Yo IR L1 på grund av skador åsamkade under match. Dessa fp:s testvärden
har dock tagits i beaktning i den utsträckning de fullföljt såväl för- som eftertest. För dem fp
som fullföljde interventionstiden redovisas allmän data i tabell l.
Under interventionsperioden var det 1 fp som på grund av sjukdom deltog på 5 utav 6
cykelpass. För de fp som av någon anledning missade ett tillfälle under interventionsperioden
erbjöds ett extra tillfälle under periodens sista vecka. Detta tillfälle utnyttjades av totalt 5 fp.

Tabell 1 Försökspersonernas allmänna data.
Medelvärden
Cykelgrupp
(n=8)
Längd (cm)
Kroppsvikt (kg)
Ålder (År)

Range
Kontrollgrupp (n=5)

Cykelgrupp

Kontrollgrupp

(n=8)

(n=5)

181,3 ± 5,9

174,6 ± 5,6

[170-192]

[166-181]

67,2 ± 6,9

70,2 ± 12,0

[55-75]

[55-85]

15,3 ± 0,69

14,8 ± 0,7

[14-16]

[15-17]
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4.3 Tester
Samtliga fp fick i samband med studien utföra fysiska tester fem dagar inför
interventionsperioden (förtest) samt tre dagar efter interventionsperioden (eftertest). Testerna
standardiserades genom att förlägga testtillfällena till samma tidpunkt på dygnet vid båda
tillfällena samt i samma typ av miljö. Fp uppmanades att använda samma utrustning under
både för- och eftertester. Testerna genomfördes i samma ordning vid båda tillfällena.
Testerna som genomfördes var Countermovement jump (CMJ) utan armar, 150 m shuttle run
samt Yo-Yo IR L1. CMJ testades i första hand för att kunna kontrollera att interventionstiden
inte bidrog till försämrad anaerob effekt (Häkkinen et al 2003 s. 42-52). Yo-Yo IR L1 mätte
aerob effekt och 150 m shuttle run mätte anaerob kapacitet samt återhämtningsförmågan
mellan högintensiva arbetsinsatser. Under Yo-Yo IR L1 noterades pulsen då fp avslutade
testet. Forskning har visat att fp kan uppnå max HF under Yo-Yo IR L1 (Bangsbo, Marcello
& Krustrup 2008, s. 38) vilket utnyttjades genom att uppmätt puls i testets slutskede för
vardera fp användes för att säkerställa rätt belastning under cykelpassen. För mer utförlig
beskrivning av testerna, se bilaga 2.
Uppvärmning inför testtillfälle standardiserades och bestod av 5 min fri löpning där fp
uppmanades att uppnå 13-15 på Borgskalan (RPE-skala, Rating of percieved exertion) som är
en skattningsskala av upplevd fysiska ansträngning flitigt använd för bland annat fysiska
arbetsprov (Borg, 1970). Fp var väl bekanta med Borgskalan sedan tidigare. För utförligare
beskrivning av Borgskalan se bilaga 5. Därefter följde dynamisk rörlighet samt 3 stycken 30
m sprinter. För mer detaljerad beskrivning av procedur vid testtillfällen, se bilaga 3.

4.4 Träningsprogram
Cykelintervallerna genomfördes två gånger per vecka under tre veckor. Efter en
standardiserad uppvärmning genomfördes intervallerna (se bilaga 1). Måndagar genomförde
CG 4 min intervaller där antal set varierade från 4 set första veckan till 5 set vecka 2-3. Fp
uppmanades att ligga på ca 95 % av max HF. Vilan mellan varje set sattes till 2 min och fp
tilläts gå av cykeln under vilan. På fredagar genomfördes 30 sekunders intervaller, så kallade
”all-out” intervaller. Detta innebar att fp cyklade med en maximal insats i 30 sekunder och
belastningen styrdes efter utmattningskänslan och skattning på borgskalan. Fp uppmanades att
ligga på 19-20 på borg efter avslutad intervall. Antalet set varierade veckovis från 4 set första
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veckan till 6 set sista veckan. Vilan mellan seten sattes till 3 min och fp tilläts inte gå av
cykeln utan uppmanades att hålla igång i lätt tempo med lätt belastning. För mer detaljerad
beskrivning över passens utformning, se bilaga 1.
Varje träningstillfälle övervakades av samtliga testledare för att standardisera träningen samt
säkerställa att fp låg på optimal belastning. Testledarna höll koll på fp:s puls och
utmattningskänsla genom borgskalan för att styra huruvida belastning behövde ökas eller
sänkas. Pulsen var den främsta faktorn till huruvida belastningen ökades under 4 min
intervallerna medan Borgskalan var den främsta faktorn till om belastningen behövde ökas i
30 sekunders intervallerna.

4.5 Val av träningsmetod
Högintensiv intervallträning är en effektiv och beprövad metod som kan vara ett bra
komplement för spelare som vill höja den fysiska prestationsförmågan utan att inkräkta på
dyrbar tid till specifik träning (Naimo et. al 2015 s. 61- 62). En av de vanligaste metoderna
som hittills använts i intervallstudier är 30 sekunder ”all-out” och syftar till att efterlikna
Wingate-testet. Vanligtvis genomförs 4-6 intervaller med ca 4 min setvila och har visat på
stora förbättringar efter en väldigt kort tid av träning (Gibala & Gillen 2014, s. 410).
En hel del forskning har gjorts kring intervallträning som metod för att förbättra den
maximala syreupptagningsförmågan. Resultatet visar på att intervallerna bör vara 3-7 min
långa där första intervallen ska vara ansträngande och sista intervallen ska vara extremt
ansträngande. Dessa intervaller bör utföras på ett medelintensitet kring 90 % av max HF med
vilan satt till cirka 2 min (Mattson & Holmberg 2012 s. 46-47). Flera studier på fotboll har
gjorts vad gäller intervallträning. Bland annat en studie av Helgerud (2001 s. 1927-1928)
visade på förbättrad fotbollsprestation genom 4x4 min intervaller. Prestationsförbättringen
mättes i såväl total distans spelarna förflyttat sig samt procentuellt högintensivt arbete utfört
under match.

4.6 Material
Under Yo-Yo IR L1 bar fp pulsband från Polar (Polar Electro Oy, Kempele, Finland). Pulsen
noterades då fp avslutade testet via applikationen Polar Team och monitorerades från en
surfplatta av modell Ipad 4. Därtill användes koner för att markera 20 m sträckan där
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löpningen genomfördes samt sträckan på 5 m där den aktiva vilan kunde ske. Slutligen
användes även ett förinspelat spår för Yo-Yo IR L1 med tillhörande instruktioner som
spelades upp via anläggningens ljudsystem.
Vid CMJ registrerades tid i luften mätt i sekunder via två optoelektriska sensorer, sändare och
mottagare (Optojump, Microgate S.V.I, Bolzano, Italien), som sedan omvandlades med hjälp
av tillhörande mjukvara till hopphöjd (cm).
För 150 m shuttle run mättes en 25 m sträcka upp och koner ställdes upp med 5 m mellanrum,
totalt 6 stycken koner. Till detta användes ett måttband (5m). För tidtagning samt för att
säkerställa rätt vilotid användes ett stoppur.
För cykelträningen användes 8 stycken Monark E828 Ergometercyklar (Monark Exercise,
Varberg, Sverige). För att monitorerna, registrera hjärtfrekvens och säkerställa passens
intensitet användes de tidigare nämnda pulsband samt programvara. Fp uppmanades vid såväl
test- som träningstillfälle att använda samma utrustning (skor och klädsel).

4.7 Validitet, reliabilitet och etiska överväganden
Yo-Yo IR är ett vedertaget test inom intermittenta idrotter. Ett starkt samband mellan högt
resultat i Yo-Yo IR och hög spelnivå har funnits vid studerandet av idrottare på elitnivå inom
olika idrotter (Bangsbo, Marcello & Krustrup 2008, s. 37). Vidare beskrivs Yo-Yo IR testet
som en enkel och pålitlig metod för att testa individers aeroba kapacitet samt förmågan att
utföra upprepat intensivt arbete. Testet anses ha hög reliabilitet, validitet samt specificitet för
att förutsäga prestation i intermittenta idrotter (Bangsbo, Marcello & Krustrup 2008, s. 50).
Optojump fotocellssystem har visat hög validitet och reliabilitet för att mäta vertikal hopphöjd
i såväl fälttester som laboratorietester (Glatthorn et. al 2011, s. 559-560) och får därför anses
vara ett pålitligt test för att mäta anaerob effekt.
150 meter shuttle run är ett mycket vanligt förekommande test inom svensk idrott. Trots att
väldigt få vetenskapliga undersökningar gjorts på testet är det ett vedetaget test för att
uppskatta en spelares prestation på planen. Testet används i den svenska fysprofilen
framtagen av Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska Kommitté där det använts flitigt
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för att utvärdera elitidrottares anaeroba kapacitet.
På grund av att studien genomfördes inom ramen för högskoleutbildning krävdes ingen
ansökan till etiska rådet eller någon etisk nämnd. Dock följdes dem för studien relevanta
etiska riktlinjer som finns inom forskning. Information om testernas syfte, procedur och
frivillighet skickades via e-post samt förklarades muntligt inför samt vid respektive
testtillfälle i enlighet med informationskravet. Godkännande för deltagande i studien
inhämtades skriftligt i enlighet med samtyckeskravet (se bilaga 5). Då studiens fp var mellan
14-17 år inhämtades även målsmans tillstånd till deltagande. Därtill rådde anonymitet samt
tystnadsplikt i enlighet med konfidentialitetskravet. I samband med informationsutskick om
studien fick samtliga fp fylla i en hälsodeklaration för att säkerställa att inga medicinska
hinder förelåg (se bilaga 6). I de fall där behov av astmaspray förelåg fick detta intas minst 20
min innan testerna. Fp rekommenderades att inte delta i fysisk aktivitet 48 timmar inför
testtillfällena. De resultat som framkom av studien och de insamlade uppgifterna användes
enbart i forskningsändamål i enlighet med nyttjandekravet.

4.8 Datainsamling
För insamling av data har sökning i vetenskapliga databaser utförts, främst i den
idrottsvetenskapliga databasen SportDiscus. Vanliga sökord som använts var: Team handball
& physiological demands, handball and cycling, applied physiology and handball and
performance, Cycling vs Running, Wingate test and team handball etc. För mer detaljerat
tillvägagångssätt vid litteratursökning, se bilaga 4.
Omfånget av datainsamling har i möjligaste mån begränsats genom artiklar som främst berör
handboll. I de fall där sådana artiklar inte funnits har idrotter av liknande karaktär och
kravprofil använts (fotboll, ishockey, osv).

4.9 Statistik
Alla erhållna värden presenteras i resultatdelen som medelvärden ± standardavvikelsen (SD)
från förtester och eftertester. Medelvärden och SD räknades ut i Microsoft Excel 2013
(Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA). Till statistisk analys användes
dataprogrammet IBM SPSS Statistics Version 24 (IBM, New York, USA). Test av
normalfördelningen (Test of normality) genomfördes för att identifiera om fp:s data var
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normalfördelad och på så vis kontrollera eventuella avvikande värden, s.k. outliers. För att
kontrollera förändringar inom respektive grupp genomfördes ett parat tvåvägs t-test. För att
kontrollera om eventuella signifikanta förändringar mellan grupperna förelåg användes mixed
ANOVA. Signifikansnivån sattes till p<0,05 och tendensnivån till 0,05<p<0,1.

5 Resultat
Nedan följer en presentation över erhållna resultat för respektive test. Testresultaten
presenteras som ett medelvärde för respektive grupp.

5.1 Yo-Yo IR L1
7 av 8 stycken deltagare ur CG fullföljde Yo-Yo IR L1 såväl förtest som eftertest. Samtliga
(n=5) ur KG genomförde Yo-Yo IR L1 vid såväl förtest som eftertest. CG förbättrade sina
testvärden i Yo-Yo IR L1 med 20,9 % (p=0,05). Ingen förändring observerades för KG
(p=0,73). Detta presenteras i figur 1.

Yo-Yo IR L1
Cykelgrupp (n= 7)
1600

Kontrollgrupp (n=5)

*

1400

Distans (m)

1200
1000
800
600
400
200

0
Förtest

Eftertest

Figur 1. Diagram över erhållna resultat vid Yo-Yo IR L1 test. Resultaten visar medelvärde för respektive grupp angivet i meter
(m) Felstaplarna anger standardavvikelsen för respektive grupp vid såväl förtest som efter test. *= P≤ 0,05 förtest jämfört
med eftertest.

5.2 150 m Shuttle run
6 av 8 stycken deltagare ur CG fullföljde 150 m shuttle run vid såväl förtest som eftertest. 5
stycken ur KG genomförde 150 m shuttle run vid såväl förtest som eftertest. CG var 1,2
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sekunder snabbare under löpning 1 vilket innebar en signifikant förbättring (p=0,03). CG
förbättrade sig även nära 3,0 sekunder på löpning 2 vilket också var en signifikant förbättring
(p<0,001). Därtill minskade CG sin ”tidsdropp” (differens) signifikant från löpning 1 till 2
med 1,6 sekunder (från 1,6±0,7 s till 0±0,3 s, p<0,001).
Ingen förbättring för KG förelåg vid löpning 1 (p=0,27). I löpning 2 för KG sågs dock en
statistisk trend till förbättring (2,5 sekunder, p=0,08). Ingen skillnad i tidsdropp mellan
löpning 1 och 2 observerades för KG (p=0,4). Samtliga erhållna resultat för respektive grupp
presenteras i tabell 2.
Tabell 2. Erhållna värden vid förtester samt eftertester för 150 m shuttle run. Resultaten presenteras som
medelvärde för respektive grupp i löpning 1, 2 samt differens mellan löpningarna.

Mättillfälle

Cykelgrupp (n=6)

Kontrollgrupp (n=5)

Förtest 150 m; 1 (s)

37,2 ± 1,9

37,4 ± 1,8

Förtest 150 m; 2 (s)

38,8 ± 1,6

38,7 ± 1,8

Förtest Differens (s)

1,6 ± 0,7

1,3 ± 1,4

Eftertest 150 m; 1 (s)

36 ± 1,7 *

36,2 ± 1,6

Eftertest 150 m; 2 (s)

36 ± 1,5 *

36,7 ± 2,0 (*)

Eftertest Differens (s) 0 ± 0,3 *

0,5 ± 0,7

Differens avser försämring/skillnad i tid från löpning 1 till löpning 2 vid respektive
mättillfälle. *= P≤ 0,05. (*)= P≤ 0,08, förtest jämfört med eftertest.

5.3 CMJ
Samtliga deltagare ur CG och KG fullföljde CMJ vid såväl förtest som eftertest. Ingen
förändring i testvärden för CMJ observerades mellan för- och eftertester för någon av
grupperna (CG; p=0,28, KG; p=0,79). Samtliga erhållna resultat för CMJ presenteras i figur
2.
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CMJ
Cykelgrupp (n= 8)

Kontrollgrupp (n=5)

36.00

Hopphöjd (cm)

34.00
32.00
30.00
28.00
26.00
24.00
22.00
20.00
Förtest

Eftertest

Figur 2. Diagram över erhållna resultat vid CMJ test. Staplarna illustrerar medelvärde för respektive grupp angivet i
centimetermeter (cm). Felstaplarna anger standardavvikelsen för respektive grupp vid såväl förtest som eftertest.

6 Diskussion
Nedan följer diskussion kring resultatet, metoden samt förslag på framtida studier och
användningsområden för studien.

6.1 Resultatdiskussion
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur den specifika prestationen för
handbollsspelare påverkas av adderad generell träning i form av cykelintervaller parallellt
med idrotten. Specifik prestation mättes genom tester som visat på god korrelation till
idrotten. Vår hypotes var att en förbättring skulle ske i såväl Yo-Yo IR L1 testet som 150 m
shuttle run för den grupp som genomför cykelintervaller.
Resultaten i denna studie visade inte på någon signifikant skillnad i effekt på
prestationsförmågan mellan grupperna, vare sig aerobt eller anaerobt. Fp i CG visade dock
upp signifikant förbättrade resultat i så väl aeroba (Yo-Yo IR L1) som anaeroba (150 m
shuttle run) tester vilket låg i linje med hypotesen. Detta till skillnad från KG där endast en
signifikant trend till förbättring i en av löpningarna vid 150 m shuttle run påvisades. En
anledning till att signifikanta resultat inom grupperna förekom men inte mellan grupperna kan
vara det begränsade antalet fp. Med en större population skulle resultaten möjligtvis kunna se
annorlunda ut.
14

Den aeroba förmågan är som tidigare nämnts viktig för prestationsförmågan i handboll
(Iacono, Eliakim & Meckel 2015, s. 835). Under en match ligger en handbollsspelare på cirka
87 % av maximal HF (Iacono, Eliakim & Meckel 2015, s. 835). Många forskare är eniga om
att ett högt VO2 max är av värde för att bibehålla prestationsförmågan över hela matchen
(Manchado et. al 2013, s. 1711-1712, 1716-1717; Gharbi et. al 2015, s. 209-211). För att träna
upp sitt VO2 max för handbollsprestation borde det alltså tränas i intervaller där spelarna
arbetar på minst 80-90 % av max HF för att efterlikna matchintensiteten. Därtill har tidigare
studier visat att cykling är skonsammare för kroppen än löpning (Nieman et. al 2014, s. 183).
Vetskapen om detta i kombination med fynden denna studie ger skulle kunna innebära att
cykelträning är ett gott alternativ till t.ex. löpträning för att utveckla den aeroba förmågan. För
till exempel ungdomsspelare med ambitioner om seniorspel skulle cykelintervaller kunna
bidra med en ökad träningsbelastning med minimalt slitage och således en skonsammare
invänjningsperiod och en gradvis ökad belastning till de fysiskt högre krav seniorspel ställer
på spelarna. Dock behövs som sagt en mer omfattande studie med större försöksgrupp där
även signifikanta skillnader mellan grupperna påvisas. Innan dess bör generella slutsatser
göras med försiktighet.
För spelare med skadeproblematik skulle fynden i denna studie också kunna vara av värde.
Förbättrad eller åtminstone bibehållande av den generella aeroba förmågan kan reducera tiden
till full återgång efter skada samt bidra till att minska risken för att återigen skada sig.
Cykelträning skulle då kunna fungera som ett skonsamt alternativ då till exempel löpträning
eller medverkan i ordinarie träning inte är genomförbart. För att kunna dra slutsatser om
huruvida cykelträning är mer skonsamt för handbollsspelare än till exempel löpträning bör
dock detta undersökas mer ingående innan fullständiga slutsatser kan dras. En sådan studie
skulle till exempel kunna jämföra löpintervaller och cykelintervaller som komplement till
ordinarie träning under en längre period och därefter studera skadefrekvensen och upplevd
fatigue.
För att utvecklas krävs mer än enbart ökad belastning och träningsmängd. För att bli bra på
sin idrott krävs rimligtvis även att man tränar specifikt (Hallén & Ronglan 2011, s. 14-15).
Specifik träning räknas för handbollsspelare som den typen av träning som har hög
överförbarhet till matchspelet, såväl tekniskt som fysiskt. Att utveckla anaerob kapacitet för
handbollsspelare skulle således innebära högintensivt arbete på handbollsplanen eller i
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moment, övningar, hastigheter samt tidsdomäner som liknar sportens rörelsekaraktäristika.
Därtill bör man även ta hänsyn till dem olika kravprofiler för olika positioner vid utveckling
av fysiska delkapaciteter. Som tidigare nämnts kan det vara slitsamt att alltid träna de fysiska
momenten på handbollsplanen och en välutvecklad generell bas är därför önskvärd för att på
lång sikt tåla en hög volym av specifik träning. CG:s förbättringar i samtliga 3 mätvariabler
för 150 m shuttle run indikerar att cykelintervaller skulle kunna vara av värde för att utveckla
den anaeroba kapaciteten för handbollsspelare. Dock säger studiens resultat ingenting om
huruvida effekten av cykelträning överträffar effekten av löpträning eller intervallträning i
mer sportspecifika sammanhang. Återigen skulle det därför vara av stort värde att jämföra
löpintervaller och cykelintervaller innan några generella slutsatser dras.
I hopptest (CMJ) förändrades inte prestationsförmågan nämnvärt vilket även det stämde
överens med hypotesen. Det något sämre medelvärdet för CG:s resultat ses snarare som en
tillfällighet än en faktisk försämring till följd av cykelintervallerna. Mer underlag behövs för
att kunna dra några slutsatser. Om resultaten i framtida studier däremot skulle visa på en
signifikant försämring och således försämrad prestationsförmåga i kraftutveckling bör
cykelträning som komplement till handboll utvärderas och granskas kritiskt då den anaeroba
effekten är en av de centrala förmågorna i handboll (Manchado et. al 2013, s. 1711-1712,
1716-1717; Gharbi et. al 2015, s. 209-211).

6.2 Metoddiskussion
Interventionsperioden lades till huvudsäsongen (det vill säga med matcher inkluderade i
interventionstiden). Detta kan ses både som en för- och nackdel. Handbollssäsongen är lång
och krävande. Under denna del av säsongen är det mycket träning och match under en lång
period med lite vila. Att hitta en kompletterande träningsmetod som förbättrar eller bibehåller
fysisk status men inte medför en ökad risk för överträning eller skador är av stort värde och
något denna studie gett tendens till att hitta. Hade studien gjorts under försäsongen hade
helhetsbelastningen på fp inte varit lika hög och därmed hade den kompletterande träningen i
form av cykelintervaller inte varit lika relevant. Ur studiesynpunkt kan det dock bli lättare att
kontrollera intensiteten för samtliga spelare genom att förlägga interventionstiden till
försäsongen. Dessutom blir det enklare att bibehålla en stor testgrupp och minimera risken för
bortfall. Under huvudsäsongen är helhetsbelastningen högre än under försäsongen vilket kan
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bidra till att spelare inte är lika benägna att träna mer utöver den ordinarie verksamheten och
därmed orsaka ett större bortfall ur interventionsgruppen.
En uppenbar diskussionspunkt är interventionstiden. En 3 veckors träningsperiod och totalt 6
cykelpass är en relativt kort period vilket begränsar möjligheten att kunna dra några slutsatser
av studien gällande cykling som träningsmetod för förbättrad idrottsprestation. Trots detta
visade CG upp en relativt stor förbättring i framför allt Yo-Yo IR L1 från förtest till eftertest.
Detta gör att effekten av cykelintervaller för handbollsspelare är värd att ta vidare i mer
ingående forskning över en längre period. Genom en kombination av att som tidigare nämnts
utöka försöksgruppen samt att utsätta spelarna för en längre period av träning skulle säkrare
slutsatser kunna dras.
Studien innebar ökad träningsbelastning för fp vilket är något av ett måste för utveckling
(Hallén & Ronglan 2011, s. 21-25). Däremot innebär ökad träningsbelastning även ökad risk
för fatigue och det kan därför vara av intresse att hitta en träningsmetod som ökar den totala
belastningen men med lägre risk för fatigue. Tidigare studier (Nieman et. al 2014, s. 183) har
visat att cykelintervaller inte i lika stor utsträckning leder till DOMS (träningsvärk) och
muskelskada som löpning. Löpning får i detta fall ses som mer specifikt än cykling för
handbollsspelare. Resultaten visar dock att cykling kan ge fysiska förbättringar i tester som
korrelerar med handbollsprestation. Därav bör kommande studier innefatta en utvärdering av
CG:s grad av fatigue över tid. Ett exempel på en sådan datainsamling skulle kunna vara
enkäter spelarna får fylla i varje dag under interventionsstudien. På så sätt kan deras fatigue
över tid utvärderas för att kontrollera om denna typ av träning leder till ökad utmattning och
prestationsförsämring på grund av den ökade träningsbelastningen.
Ytterligare en viktig aspekt att ha i åtanke är belastningen under cykelpassen. Denna styrdes,
särskilt under 4 min intervallerna, utefter den maximala HF som uppnåddes vid Yo-Yo IR L1testets slutskede. Den uppmätta pulsen vid slutskedet av Yo-Yo IR L1 har visat sig stämma
väl överens med max HF (Bangsbo, Iaia & Krustrup 2008, s. 38). Dock bör påpekas att detta
kan ha påverkat intensiteten på cykelpassen i stor utsträckning om fp inte lyckades pressa sig
maximalt och uppnå max HF. Därtill har tidigare studier visat att maxpuls på cykel och i
löpning kan skilja sig åt och således påverka intensiteten under passen och i slutändan även
resultatet (Millet et. al 2009, s. 199). I framtida studier skulle ett maxpulstest i såväl cykling
som löpning separat kunna ge starkare tillförlitlighet och pricksäkerhet under
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intervallträningen.
Som tidigare nämnts har studier visat att cykling eventuellt är mer skonsamt för kroppen än
löpning (Nieman et. al 2014, s. 183-184; Millet et. al 2009, s. 201). Dessa studier har dock
gjorts på idrottare vana vid distansträning och triathlon och är således inte helt generaliserbart
eller överförbart till handbollsspelare. Framtida studier skulle därför även kunna behandla hur
handbollsspelare reagerar på löpintervaller kontra cykelintervaller och mäta dels resultatet på
liknande vis som denna studie gjort men även genom att utgå från en så kallad ”fatigue index”
för att se om någon skillnad föreligger.
Inom ramen för detta arbete blev testgruppen totalt 13 stycken, 8 stycken i CG samt 5 stycken
i KG efter ett internt bortfall på totalt 3 stycken. Som redan nämnts är denna gruppstorlek för
liten. Med en sådan liten population påverkas resultatet i stor utsträckning.Gruppindelningen
gjordes utifrån testvärde på Yo-Yo IR L1 för att få så homogena grupper som möjligt utefter
deras aeroba kapacitet. Däremot kunde grupperna gjorts ännu jämnare genom att ta hänsyn till
såväl kroppsammansättning (vikt i kg) som VO2 max.
Valet av tester gjordes utifrån att kunna testa tre olika parametrar: aerob kapacitet, anaerob
kapacitet och anaerob effekt. Alla tre viktiga delar i handboll (Manchado et. al 2013, s. 17111712, 1716-1717; Gharbi et. al 2015, s. 209-211; Michalsik, Aagaard & Madsen 2012, s. 595;
Karcher & Buchheit 2014 s. 798, 804, 808). Det finns flera olika tester för att mäta aerob
kapacitet. För denna studie föll valet på Yo-Yo IR L1 med anledning att testet visat sig
korrelera väl med idrottsprestation i intermittenta idrotter (Bangsbo, Marcello & Krustrup
2008, s. 37). 150 m shuttle run är ett svenskt test som avser mäta anaerob kapacitet. Det finns
många olika tester för det ändamålet. Många tidigare studier har använt upprepade 30 m
sprinter med bestämd vila. I denna studie föll valet på 150 m shuttle run eftersom deltagarna
arbetar under en längre tid än i 30 m sprinter och således blir det lättare att mäta eventuella
förändringar. Trots att det är ett relativt okänt test inom vetenskapen har det använts mycket i
den svenska idrottsvärlden. Testet ligger även i den svenska fysprofilen framtagen av
Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska Kommitté där det används flitigt för att
utvärdera elitidrottares anaeroba kapacitet. CMJ användes i denna studie som ett kontrolltest
med avsikt att mäta adepternas anaeroba effekt. En stor försämring i CMJ hade inneburit
prestationsförsämring i kraftutveckling vilket anses vara en av de viktigare kapaciteterna i
handboll (Karcher & Buchheit, 2014 s. 808) och något att ta med i beräkningen för huruvida
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cykelträning bör användas eller ej. Men eftersom resultaten inte visade någon indikation på
prestationsförsämring är det ingenting som i dagsläget talar för att så är fallet.
Den mänskliga faktorn är en felkälla svår att bortse från. Vid 150 m shuttle run togs tiden
manuellt vilket kan spela roll för resultatet. I framtida tester kan sensorer för att mäta tid vara
ett alternativ att överväga för att öka reliabiliteten i testerna. På det viset minskar risken för att
tidtagarens reaktionsförmåga ska påverka testresultatet. På samma sätt bör framtida studier
innehålla en familjäriseringsperiod där fp får möjlighet att pröva testerna inför det verkliga
testtillfället. På så sätt går det att utesluta att en förbättring i eftertesterna kommer av att fp
främst blivit bättre på utförandet. Därigenom ökar reliabilitet och validitet för studien.
Dessutom krävs erfarenhet för att prestera maximalt i tester som till exempel Yo-Yo IR L1 för
att inte mentala hinder ska överväga den fysiska prestationen. Den erfarenheten kommer av
att ha gjort testet förut och en invänjningsperiod är att föredra i framtida studier.

6.3 Slutsats
Överlag går en förbättring av fp aeroba kapacitet att utläsa även om det inte gav någon
signifikant skillnad mellan grupperna. Däremot blev CG signifikant bättre i såväl Yo-Yo IR
L1, 150 m shuttle run samt bibehöll prestationsförmågan i CMJ. Resultatet av denna studie
verkar därför indikera att cykling som generell träning för förbättrad VO2 max och anaerob
kapacitet kan vara av värde för handbollsspelare på ungdomsnivå. Detta skulle i sådana fall
vara av stort värde bland annat för att successivt öka träningsvolym för unga spelare utan att
det inkräktar allt för mycket på handbollsprestationen. Den nya vetskapen skulle också kunna
innebära att skadade spelare som inte kan delta på ordinarie träning fullt ut kan bibehålla eller
utveckla sin aeroba och anaeroba kapacitet med hjälp av cykelintervaller och där med förkorta
tiden till återgång efter skadan. I framtiden bör fördjupad forskning på ämnet genomföras med
större testgrupp och där träningen genomförs under en längre period. Metoden bör då även
innefatta en familjäriseringsperiod samt fatiguebedömning.
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Bilaga 1- Träningspassen
Pass 1- 4 minuters intervaller:
Uppvärmning- Cykla med valfritt tempo och belastning i 5 minuter. Ge fp instruktion om att
komma upp i 14-15 på borgskalan. Lägg sedan på belastning och öka tempot. Under
kommande 3 minuter ska fp komma upp till 80-85% av max HF.
Detta följs av 2 minuter vila/ lätt cykling sen startar intervallerna.
Intervallerna- 4-5 stycken 4 minuters intervaller. Under intervallerna ska pulsen ligga på 9095 % av max HF och 18-19 på Borgskalan. Pulsen kontrolleras kontinuerligt av testledaren
som ger feedback om belastning bör höjas, bibehållas eller sänkas. Under vilan som är 2
minuter mellan varje intervall tillåts fp kliva av cykeln, med cirka 45 sekunder kvar av vilan
uppmanas fp att komma tillbaka till cykeln och börja trampa lätt.
Pass 2- 30 sekunders intervaller:
Uppvärmning- Cykla med valfritt tempo och belastning i 5 minuter. Ge fp instruktion om att
komma upp i 14-15 på borgskalan. Lägg sedan på belastning och öka tempot. Under
kommande 3 minuter ska fp komma upp till 80-85% av max HF.
Sen får varje fp, en i taget, cykla med maximal hastighet i 10 sekunder med valfri belastning
(dock tung) där testledare läser av RPM.
Intervallerna- 4-6 stycken 30 sekunder all out. Under intervallerna uppmanas fp att ligga runt
20 på Borgskalan. Testledarna ger feedback till fp utifrån deras utmattningskänsla. Om fp inte
ligger på 19-20 på borg direkt efter avslutad intervall ökar belastningen. Pulsen kontrolleras
kontinuerligt av testledaren främst i slutskedet av vardera intervall. Vilan mellan varje
intervall är 3 minuter och fp tillåts inte gå av cykeln och uppmanas att cykla med lätt
belastning.

Bilaga 2 - Tester
150m Shuttle run
Utförande: Testet är uppbyggt med start/ mållinje och därefter 5 st koner med 5 m mellanrum.
fp springer till första konen och ta sig runt konen så snabbt som möjligt för att sen springa
tillbaka till startlinjen och vända. Så fortsätter fp tills alla koner är rundade. Testet genomförs
två gånger och mellan de två omgångarna är det tre minuter aktiv vila i form av gång.

Yo-Yo IR1
Utförande: Yo-Yo IR L1 består av 2x20 m löpning och 5 m aktiv vila. Dessa 5 m vila sker
under 10 sekunder. Löphastigheten är förutbestämd och ökar under testets gång. Testet styrs
av ljudsignaler från en CD- skiva. Fp:s uppgift är att mellan de två första signalerna hinna 20
m och mellan andra och tredje signal hinna tillbaka 20 m. Vid tredje signal har fp 10 sekunder
aktiv vila att ta sig de 10 m som är tillbaka till konen.

Countermovement Jump (CMJ)
Utförande: Fp står mitt emellan två optoelektriska sensorer, en sändare och en mottagare
(Optojump, Microgate S.V.I, Bolzano, Italien). Fp får instruktionen att händerna ska vara på
höfterna, att hoppet ska utföras uppåt och därmed ska landningen ske på samma ställe som
startpositionen. Fp kommer böja på benen för att hitta ett djup som maximerar hopphöjden/
hopptiden och som ger en naturlig rörelsebana. För att standardisera hopptekniken ber vi
adepten att utföra ett litet hopp efter landningen, ett så kallat stämhopp. Fp har tre försök på
sig varav det bästa protokollförs.

Bilaga 3- Testprocedur:
Förtester 15/11:
Dela ut pulsband till samtliga fp:s.
Uppvärmning- Löpning 5 minuter med instruktionen att komma upp i 14-15 på borgskalan.
Lägg in lite löpskolning så som höga knän, spark i rumpan med mera. Sen får fp köra 3 st 30
m sprinter med gångvila 30 m mellan varje. Ge instruktionen att de ska ligga nära maxfart i
löpningen. Därefter följer dynamisk rörlighet med fokus på de nedre extremiteterna.
Efter uppvärmning utför alla CMJ testet. Vilan blir medan man väntar på den som kör.
Efter CMJ går man direkt och utför sitt shuttle run. Tre banor igång samtidigt för att
effektivisera tiden. En person/bana. De andra vilar i väntan på sin tur.
15 minuter efter att sista person utfört sitt shuttle run påbörjar grupp 1 sitt Yo-Yo test. fp som
tillhör grupp 1 är de personer som utfört sitt shuttle run i början. De som inte börjar har sin
”Yo-Yo kompis” att hålla koll på. Deras uppgift är att kolla puls och uppnådd nivå samt dela
ut varningar. Direkt efter grupp 1 kör grupp 2.

Eftertester 12/12 2016
Genomförs med identiskt testförfarande som vid förtesterna.

Bilaga 4- Litteratursökning
Nedan följer en lista på vilka sökord vi har använt i vår datainsamling.

Syfte och frågeställningar:
Syfte med studien är att undersöka effekten av generell träning som komplement till
handbollsträning i form av cykelintervaller för att förbättra prestationsförmågan hos manliga
elitungdomsspelare.
De frågeställningar studien ämnar svara på är om cykelintervaller som komplement till
handbollsträning har några effekter på den specifika prestationsförmågan?
Hur den fysiska statusen är på gruppen innan och efter träningsperiod?

Vilka sökord har du använt?

SD avser databasen Sport Discus. Pub avser databasen PubMed
SD: Cycling and performance
SD: cycling and benefits
SD: handball and cycling
SD: soccer and cycling
SD: cross-training and benefits and sports
SD: cycling and benefits and specific
SD: Endurance and strength and soccer
SD: anaerobic training+ Soccer
SD: specific training
SD: Applied physiology and handball and performance
SD: Soccer and distance and performance
SD: Physical demands of handball
SD: Short interval training and soccer and aerob*
SD: Short interval training and cycling and soccer
SD: Short interval training and cycling and handball
SD: Cycling vs Running
SD: Wingate test and team Handball
SD: Cycling and Sport
SD: shuttle run test and team Handball
SD: (Two times shuttle run)
SD: Yo-Yo IR1 test
SD: Vertical jump test
SD: 150m repeated sprint
SD: Anaerobic capacity
SD: High intensity training
SD: 150m Shuttle run
SD: Shuttle run
SD: Repeated Sprints
SD: Anaerobic capacity

SD: High intensity training
SD: Optojump photoelectric cells
SD: Anaerobic training+ Handball
SD: Strength+ Aerobic training
SD: Team handball+ Demands
Pub: Winggate test
Pub: Shuttle run test
Pub: 150m repeated sprint
Pub: Optojump photoelectric
Pub: Shuttle run
Pub: 150m Shuttle run
Pub: 150m repeated sprints
Pub: Perceived exertion and Borg

Var har du sökt?
SportDiscus har varit huvudkällan tillsammans med PubMed och DIVA. Vi har också tagit del
av tips om artiklar samt tidigare litteraturlistor för att hitta fler artiklar. Även en del
kurslitteratur har används för att få en större förståelse i ämnen som överbelastning och
specificitetsprincipen samt en del av de tester vi använt oss av.

Sökningar som gav relevant resultat

Anaerobic training+ Soccer
Applied physiology and handball and performance
Soccer and distance and performance
Physical demands of handball
Short interval training and handball
Cycling vs Running
Winggate test and team Handball
Cycling and Sport
Yo-Yo IR1 test
High intensity training
Optojump photoelectric
Anaerobic training+ Handball
Strength+ Aerobic training
Team handball+ Demands

Kommentarer
Då inte så mycket forskning har skrivits om detta ämne var vår litteratursökning begränsad.
Vi hittade våra relevanta artiklar mest genom andra litteraturförteckningar.

Bilaga 5 – Informationsutskick till FP

Hej utvalda testpersoner!
Tack för att du vill vara med i vår studie. Studien vill undersöka effekten av generell träning
som komplement till handbollsträning i form av cykelintervaller hos U16 spelare på elitnivå.
Medverkan kommer innebära fysiska tester (före- och eftertester) samt en träningsperiod på
totalt fyra veckor. De tester som kommer genomföras är Yo-Yo IR1 test, 150 m shuttle run
och CMJ (vertikalhopp). Förtesterna sker V.46. Träningsperioden ligger mellan v.47-49 och
eftertester kommer ske V.50. Testerna ger ett bra mått för vilka resultat din träning givit under
perioden.
Du kommer delas in i antingen test- eller kontrollgrupp (slumpvis indelning). Testgruppen
innebär deltagande i 3 veckors cykelintervallträning, ordinarie handbollsverksamhet samt föroch eftertester. Kontrollgruppen deltar enbart i för- eftertester samt ordinarie
handbollsverksamhet.
Träningsperioden kommer bestå av 2 pass/v i Eriksdalshallen i samband med ordinarie
träningar vilket innebär att det inte kommer krävas särskilt mycket tid utöver ordinarie
verksamhet utav dig. Testledare är med vid varje tillfälle. Passen kommer bestå av
cykelintervaller (4 min samt 30 sek, varierande antal set). Cykelpassen kommer inte
överskrida 45 minuter, med uppvärmning och nedvarvning inkluderat. Den totala
arbetsinsatsen kommer variera mellan 2-20 min.
Under studiens gång har du rätt att hoppa av studien utan anledning. De resultat som erhålls
kommer endast användas i studien och vara anonyma.
Ta med lämpliga skor för cykling (inomhusskor) samt handbollsskor. Inför testerna
rekommenderar vi att du inte tränat hårt under minst 24 h. För schema se separat dokument.
MVH
Amanda Bodén
amandaboden10@hotmail.com
0704772997

Emelie Lundin
emelie.lundin@student.gih.se
0738059848

Härmed godkänner jag medverkan i studien (Minderåriga kräver målsmans underskrift) enligt
ovan.
Namnunderskrift
___________________________
Datum
___________________

Namnförtydligande
___________________________
Ort
___________________

Bilaga 6 – Hälsoenkät
PERSONUPPGIFTER, HÄLSODEKLARATION & TESTINFORMATION
Personuppgifter
Namn: ...................................................

Längd: …………….

Personnr: ..............................................

Vikt: ………………

Testdatum: ............................................

Medicinering och hälsostatus
Använder du mediciner regelbundet?
o Jag använder inga mediciner
o Jag använder följande mediciner: .......................................................................................
...........................................................................................................................................................
Är Du allergisk mot något?
o Ja

o Nej

Om Ja, ange mot vad: ...................................................................................................................
Har du undvikit eller avbrutit träning de senaste dagarna p.g.a. skada eller av hälsoskäl?
o Ja

o Nej

Om Ja, ange orsak: .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Förutsättningar för deltagande i test och hälsodeklaration
Undertecknad testperson uppfattar sig som fullt frisk och ser inga medicinska hinder för deltagande i
test/er.

Stockholm den

/

År 20…..

………………………...........................
Testpersonens namnteckning

....................................................................
Testledarens namnteckning

Bilaga 7- Borgskalan
Borgskalan är en skattningsskala för att uppskatta den egenupplevda fysiska
ansträngningsgraden och konstruerades för att användas i samband med fysiska arbetsprov.
Skattningen är subjektiv men är även tänkt att korrelera med hjärtfrekvensen. Till exempel är
13 på skalan tänkt att motsvara ca 130 bpm. Skalan går från 6 som innebär ingen ansträngning
alls till 20 som innebär maximal anstränging. Borgsskalan benämns ibland även som RPEskala som står för Rating of Perceived Extertion och är en vedertagen skala

6 Ingen ansträngning alls
7 Extremt lätt
8
9 Mycket lätt
10
11 Lätt
12
13 Något ansträngande
14
15 Ansträngande
16
17 Mycket ansträngande
18
19 Extremt ansträngande
20 Maximal ansträngning

