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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka om den fysiska prestationsförmågan förändrades vid 

ökad träningsintensitet i form av intervallträning hos kvinnliga elitfotbollsspelare.  

Frågeställningarna var följande: (1) Vilken effekt har en ökad träningsintensitet i kombination 

med en minskad träningsmängd på uthålligheten? (2) Vilken effekt har en ökad 

träningsintensitet i kombination med en minskad träningsmängd på snabbheten? (3) Är det 

möjligt genom en ökad träningsintensitet i kombination med minskad träningsmängd att 

förbättra uthålligheten och snabbheten även i slutet av säsongen?  

Metod 

En kvantitativ analys av testresultaten före och efter interventionsperioden genomfördes på 

spelare ur två damfotbollslag (testgrupp: n=18, 23,3±8 år och kontrollgrupp: n=12, 21,5±5,5 

år) aktiva på elitnivå. Testerna som genomfördes var ett Yo-Yo IR1 test, VO2max-

löpbandstest, 10- och 30 m sprint samt ett agility-test. Pre- och post-testet genomfördes med 

åtta veckors mellanrum där testgruppen hade en interventionsperiod medan kontrollgruppen 

fortsatte med den ordinarie träningen. Testgruppens 8-veckors interventionsperiod bestod av 

vanlig träning med tillägg av snabbhetsuthålligheslöpningar (30 m sprint med tre min aktiv 

vila) två gånger i veckan samt intervallspel á två min med en minuts vila, även detta två 

gånger i veckan. Testgruppens träningstid skulle minska med 15 min per träning jämfört med 

tiden innan interventionsperioden vilket kontrollerades med hjälp av mätning av 

hjärtfrekvensen hos varje enskild individ.  

Resultat 

För testgruppen skedde en minskning av träningstiden under interventionsperioden med fem 

min per träning medan ingen större förändring av intensiteten kunde utläsas. Varken VO2 

max, Yo-Yo IR1, 10 m sprint eller agility visade någon signifikant skillnad på testresultaten 

före och efter interventionsperioden för testgruppen. På 30 m sprint hade testgruppen 

förbättrat sitt resultat från 4,75 s till 4,70 s (p<0,05). För kontrollgruppen fanns det ingen 

signifikant skillnad på pre- och posttestet i något av de genomförda testerna.   

Slutsats 

Då träningstiden inte minskade med de tilltänkta 15 min och resultaten inte visade någon 

signifikant skillnad med undantag från 30 m sprint kan inga slutsatser dras mellan minskad 

träningsmängd i kombination med ökad träningsintensitet och förändrad uthållighet/snabbhet. 

 

Nyckelord: Fotboll, damfotboll, träning, prestation, träningsintensitet, träningsmängd. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

”Football is a simple game; 22 men chase 

a ball for 90 minutes and at the end, the 

Germans win.” 

(Gary Lineker, Fifa.com 2010)  

 

Om citatet ovan, som Gary Lineker uttryckte det efter att ha förlorat VM-semifinalen 1990 

mot Tyskland, hade varit realitet och beskrivningen av fotboll därmed varit komplett hade 

ingen forskning behövts. Att fotboll i verkligheten är mer komplext är dock ett faktum och 

mycket har hänt de senaste 20 åren. Detta har medfört att forskningen inom fotboll blivit allt 

viktigare i takt med att nivåskillnaden i toppen inte längre är lika stor som den en gång varit. 

Idag finns många teorier om hur fotbollsträning bör bedrivas, vilken föda som ska intas och 

vad varje spelare bör vara bra på utifrån vilken position denne spelar. Detta gör i sin tur att det 

finns allt fler bra fotbollspelare och fotbollslag. Vi menar därför att små ändringar i träningen 

kan ha stor betydelse i skillnaden från att vara ett topplag till att vara ett bottenlag och där kan 

forskningen vara till stor hjälp när det gäller att sträva efter att finna det bästa sättet att träna 

på. Mycket forskning inom fotbollen är gjord på juniorspelare, därför känns genomförandet 

av tester på spelare på högsta nivå extra intressant då det här antagligen är svårare att hitta 

någon form av träning som kan komma att ha stor påverkan på en redan vältränad individ.  

 

Vår erfarenhet kommer från många års fotbollspel på högsta nivå i både Danmark och 

Sverige, såväl i klubblag som i landslag, och den egna aktiva karriären är en av orsakerna till 

intresset att gräva djupare i hur fotbollsträningen kan utvecklas. Att ha varit med under många 

år på absolut högsta nivå har givit en stor inblick i hur spelet ser ut och hur träningen inom 

damfotboll på högsta nivå bedrivs samt hur det har förändrats under de senaste åren. Genom 

egen erfarenhet är känslan att det, genom den stora mängd forskning som redan är gjord inom 

fotbollen, har resulterat i att man i dag som träningsmetod använder sig mycket av 

högintensiva intervallöpningar. Idag jobbar vi med en fystränare som avråder oss från att 

springa allt annat än intervallträning, i ett träningsprogram under vinter- och 

sommaruppehållet har alla löppassen en varaktighet på runt 30 minuter (min). Detta såg 

däremot annorlunda ut då vi för tre år sedan skickades ut på 60 min kontinuerliga löppass. 

Egen erfarenhet talar för att intervallöpningarna med en högre intensitet men kortare 
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varaktighet är jobbigare och mer effektiva än en längre tids löpning med en lägre intensitet, 

något även stöds av forskningen (Helgerud, Hoydal, Wang, Karlsen, Berg, Bjerkaas, 

Simonsen, Helgesen, Hjorth, Bach & Hoff 2007; Rowan, Kueffner & Stavrianeas 2012). 

Samtidigt är motivationen att genomföra intervallöpningarna högre, dels tack vare känslan av 

att de har en större effekt men också för att de har en större variation och är avklarade efter en 

kortare tid.  

 

Frågan är hur denna typ av träning med en högre intensitet kan ge möjlighet att inte bara 

upprätthålla den fysiska kapaciteten under säsongen utan kanske även förbättra samtidigt som 

träningsmängden minskar.
1
 Det är den främsta frågan i denna uppsats som har vi för avsikt att 

försöka besvara genom att göra tester på kvinnliga elitfotbollspelare som har ändrat sin 

träningsmetod. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Definition av träningsintensiteter  

För att musklerna ska kunna verka behöver de energi. Denna energi genereras på två olika 

sätt; med (aerobt) eller utan (anaerobt) tillförsel av syre. Under en fotbollsmatch genereras 

den största delen energi via det aeroba energisystemet även om det anaeroba energisystemet 

bidrar vid exempelvis sprinter, hopp och riktningsändringar. Aerob träning kan med fördel 

uppdelas i tre olika typer; lågintensivt, medelintensivt och högintensivt. Anaerob träning kan i 

sin tur uppdelas i två olika kategorier: snabbhetsträning och snabbhetsuthållighetsträning. 

(Bangsbo 2007, s. 13-25).   

 

Inom fotboll likväl som inom många andra idrotter ligger stort fokus på mätningar av 

hjärtfrekvensen. Hjärtfrekvensen är relaterad till träningsintensiteten vilket innebär att en ökad 

träningsintensitet leder till en ökad hjärtfrekvens. Detta gör att mätningar av hjärtfrekvensen 

med pulsband är ett enkelt sätt att kunna uppskatta träningsintensiteten för den enskilda 

spelaren. De tre ovan nämnda typerna (låg-, medel-, och högintensitet) av aerob träning ligger 

i olika hjärtfrekvensgrupper som överlappar varandra (se tabell 1). För att hjärtfrekvensen ska 

                                                 

1
 Träningsintensitet definieras i studien som procent av maximal hjärtfrekvens. Träningsmängd innebär i sin tur 

träningens totala tidsåtgång.  
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kunna användas som en mätmetod av intensiteten måste individens maximala hjärtfrekvens 

(max HF) vara känd. En individs max HF varierar från person till person vilket innebär att om 

två personer tränar med en hjärtfrekvens på 170 slag/min kan en av personerna som har en 

max HF på 200 slag/min jobba på runt 85 % av max (medel-högintensitetsträing) medan en 

annan som har en max HF på 180 slag/min ligga på runt 94 % av max HF 

(högintensitetsträning). Personerna arbetar således på olika belastning.  (Bangsbo 2007, s. 

77-92).  

 

Tabell 1. Aeroba träningsprinciper (fritt efter Bangsbo 2007, s. 91) *Med maximal hjärtfrekvens på 200 

slag/min 

 

 

 

 

Att mäta procenten av max HF är långt ifrån det enda sättet att mäta intensiteten av träningen, 

det är dock det lättaste och mest lätthanterliga att använda i praktiken. Vid diskussion om 

intensitet i träning kan intensiteten också beskrivas i procent av maximal syreupptagning. Det 

finns ett samband mellan procent av max HF och procent av maximal syreupptagning (se 

tabell 2), däremot ska en viss osäkerhet på ±10 % tas i beaktning vid användning av 

sambandet (Michalsik & Bangsbo 2011, s. 154-160). Mätning av max HF är den defintion av 

träningsintensitet som används i detta arbete.  

 

Tabell 2. Förhållandet mellan procent av maximal hjärtfrekvens och procent av maximal syreupptagning 

(Michalsik & Bangsbo, 2002, s. 160) 

% av maximal % av maximal  

hjärtfrekvens syreupptagning 

50 28 

60 40 

70 58 

80 70 

90 83 

95 93 

100 100 

 

1.2.2 Fotbollens fysiska krav 

“Fotbollspelarens arbete är intermittent och kräver därför både uthållighet och snabbhet i en 

’salig blandning’“ (Balsom 2007, s. 23). En studie gjord av Krustrup, Mohr, Ellingsgaard och 

 % av hjärtfrekvens Hjärtfrekvens slag/min* 

Lågintensitetsträning 50-80% 100-160 

Medelintensitetsträning 65-90% 130-180 

Högintensitetsträning 80-100% 160-200 
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Bangsbo (2005) på damfotbollsspelare aktiva på elitnivå visade att dessa hade totalt mellan 

1336 och 1529 riktningsförändringar i en match vilket motsvarade ungefär en 

riktiningsändring var fjärde sekund. Samma studie visade att varje enskild spelare 

genomförde 125 högintensiva löpningar (≥15 km/h) under match vilka i sin tur hade en 

medelduration på 2,3 sekunder (s). Antalet sprinter i matchen låg i snitt på 26 stycken per 

spelare och den totala förflyttningen per spelare var 10,3 kilometer (km) vilket var lika 

mycket, eller något mindre, än vad herrspelare förflyttade sig. Den största skillnaden mellan 

dam- och herrlagen var dock att herrlagen hade ett större antal högintensiva löpningar än 

damlagen hade. Hjärtfrekvensen under match låg i snitt på 87 % av max och spelarna kom 

som högst upp i 97 % av HF-max. (Krustrup et al. 2005). Detta går i sin tur att relatera till 

Fotbollens Träningslära (Balsom, 2007, s.36), där författaren menar att en elitspelares arbete 

under match ligger på 70-80% av deras maximala aeroba kapacitet. För hjärtfrekvensen ligger 

samma siffra högre än 90 % under mer än en fjärdedel av matchen. Siffrorna ovan visar hur 

komplex en fotbollmatch är och även om detta bara är ett axplock av de fysiska parametrarna 

så ger det en bild av kraven på det syretransporterande systemet och hjärtats pumpkapacitet.  

 

Ett lag i Damallsvenskan spelar förutom 22 matcher i serien även matcher i Svenska Cupen 

och i vissa fall även i Champions League. Utanför detta har många av spelarna även uppdrag i 

sina respektive landslag. Detta ger ett stort antal matcher över en säsong där spelarna belastas 

upprepade gånger med de ovan nämnda kraven. Det råder skilda åsikter huruvida 

prestationsförmågan förändras över säsongen. Studier gjorda på manliga respektive kvinnliga 

professionella- och semiprofessionella fotbollslag visade att det inte fanns någon gemensam 

bild utan forskningen är splittrad och pekar mot både försämringar, förbättringar och 

upperätthållda resultat på VO2 max tester och sprinttester genomförda före respektive efter 

säsong (Caldwell & Peters 2009; Magal, Smith, Dyer & Hoffman 2009; Miller, Thierry-

Aguilera, Congleton, Amendola, Clark, Crouse, Martin & Jenkins 2007). Trots delade åsikter 

kring prestationsförmågans förändring över säsong är forskarna eniga kring vikten av 

återhämtning efter träning och match. I en studie gjord av Krustrup, Zebis, Jensen och Mohr 

(2010) på 23 kvinnliga elitfotbollsspelare som spelade i något av topplagen i den danska ligan 

undersöktes prestationen i olika moment (sprinttest, hopptest och Yo-Yo IE2 maxtest) före 

och efter en genomförd match. Försökspersonerna presterade signifikant sämre på Yo-Yo IE2 

maxtestet och sprinttestet (från 4,86 s till 5,06 s). Däremot kunde en liten forbättring ses i 

hopptestet. I samband med detta kan även noteras att högintensitetslöpningarna minskas mot 

slutet av matchen när spelarna börjar bli trötta. (Krustrup et al. 2010). Gällande 
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återhämtningstiden efter ett pass med högintensiv intervallträning finns en studie av Sjökvist, 

Laurent, Richardson, Curtner-Smith, Holmberg och Bishop (2011) gjord på kvinnliga 

fotbollsspelare som visade att de genomgått en fullständig återhämtning efter 24 timmar när 

det gäller 20 m sprint och maximal hjärtfrekvens under träning. Hoppförmågan hade dock inte 

återgått till samma nivå 24 timmar efter genomförandet av den högintensiva träningen utan 

där krävdes en längre återhämtningsperiod på upp mot 48 timmar. Här kunde en skillnad ses 

mellan prestationen i hopptesterna där det krävdes en längre tid för återhämtning efter ett 

högintensivt pass i jämförelse med efter en 90 min fotbollsmatch där resultatet tvärtom 

förbättrades.  

 

Vid en jämförelse av danska elitdamfotbollsspelares och norska elitflickfotbollsspelares 

(17,4±2,4 år) VO2 max i förhållande till andra elitidrottare låg dessa grupper relativt lågt (49,4 

ml/min/kg respektive 51,9 ml/min/kg) i jämförelse med utövare av uthållighetsidrotter men 

ungefär på samma nivå som badmintonspelare (Dillern, Ingebrigtsen & Shalfawi 2012; 

Krustrup et al. 2005; Nevill, Brown, Godfrey, Johnson, Romer, Stewart & Winter 2003) (se 

figur 1).  

 

Figur 1. Skillnader i maximal syreupptagning hos kvinnor och män i olika idrotter. (Neville et al. 2003) 

 

En studie (Mohr, Krustrup, Andersson, Kirkendal & Bangsbo 2008) gjord inom herrfotbollen 

på topklass-spelare och professionella spelare
2
 jämförde dessa två kategorier av spelare under 

                                                 

2
 Som topklass-spelare räknades de som spelade i ett elitlag i Europa, som spelade i den italienska ligan samt i 

Champions League. Fjorton av arton spelare spelade även för sitt respektive landslag (rankade 1-10 på den 
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match. Jämförelser gjordes bland annat i hur mycket spelarna står (0 km/h), går (6 km/h), 

joggar (8 km/h), springer med låg hastighet (12 km/h), springer med medelhastighet (15 

km/h), springer med hög hastighet (18 km/h), sprintar (25 km/h) samt springer bakåt (10 

km/h). Det fanns ingen större skillnad mellan topklass-spelarna och elitspelarna vad gäller 

antalet riktningsförändringar och den totala distansen som avverkats. Den stora skillnaden 

fanns vid högintensitetslöpningar (≥15 km/h) och sprinter (≥25 km/h) där topklass-spelarna 

hade både fler och mer av den typen av löpningar. Bland annat sprintade de 24 % längre (m) 

än elitspelarna. (Mohr et al. 2008). 

 

Under de senaste åren har det, bland annat i Danmark, gjorts mycket forskning på 

högintensitetslöpningar i samband med prestationen där ett antal studier på både herr- och 

damfotbollsspelare visade att spelare på en högre nivå springer fler samt längre 

högintensitetslöpningar i jämförelse med spelare på lägre nivå (Mohr, Krustrup & Bangsbo 

2003; Mohr et al. 2008). Det har även visat sig att det finns ett positivt samband mellan 

förbättrade fysiska testresultat och antalet högintensitetslöpningar i match (Krustrup et al. 

2005). Här kan emellertid också stora skillnader ses mellan herr- och damfotbollen. Mohr et 

al. (2008) gjorde en jämförelse mellan herr- och damfotbollsspelare i hur långt de springer 

högintensivt under en tävlingsmatch, samt även jämfört olika nivåer
3
 inom både herr- och 

damfotbollen (se figur 2). Författarna kom fram till att det fanns en signifikant skillnad mellan 

kvinnliga och manliga fotbollspelare vad gäller högintensitetslöpningar, det vill säga att de 

manliga fotbollsspelarna sprang mer högintensivt under match jämfört med en kvinnlig 

fotbollsspelare på högsta nivå. Däremot fanns ingen större skillnad mellan herr- och 

damfotbollsspelare i den totala distansen som spelaren förflyttats under en match. En 

                                                                                                                                                         

officiella FIFA-rankingen). Gruppen av professionella spelare var 24 spelandes i den högsta danska ligan. Fem 

av dessa spelade i sitt respektive landslag (rankade högre än 20 på den officiella FIFA-rankingen). (Mohr et al. 

2008) 
3
 Topklass-spelare och professionella spelare. Som topklass-spelare räknades nitton damfotbollsspelare som 

spelade i sina respektive landslag samt spelade i den högsta ligan i USA. De professionella spelarna var 15 till 

antalet och spelade i den högsta danska och svenska ligan, ingen av dessa spelade i landslaget. (Mohr, et al, 

2008)  På herrsidan definierandes topklass-spelare som dem som spelade i ett elitlag i Europa, spelandes 

italienska ligan samt i Champions League. Fjorton av arton spelare spelade även för sitt respektive landslag 

(rankade 1-10 på den officiella FIFA-rankingen). Gruppen av professionella spelare var 24 spelare spelandes i 

den högsta danska ligan. Fem av dessa spelade i sitt respektive landslag (rankade högre än 20 på den officiella 

FIFA-rankingen) (Mohr et al. 2008). 
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koppling som kan dras till det faktum att män har ett större antal högintensitetslöpningar är att 

kvinnor endast har hälften av en mans muskelstyrka i de nedre extremiteterna vilket Barber-

Westin, Noyes och Galloway (2006) belyste i sin studie. Detta i kombination med andra 

interna och externa skillnader gör även att risken att utsättas för en korsbandsskada är 

betydligt högre hos kvinnor (Barber-Westin, Noyes och Galloway 2006; Renström, 

Ljungqvist, Arendt, Beynnon, Fukubayashi, Garrett, Georgoulis, Hewett, Johnson, 

Krosshaug, Mandelbaum, Micheli, Myklebust, Roos, Roos, Schamash, Shultz, Werne, Wojtys 

och Engelbresten 2008; Vescovi & VanHeest 2010).  

 

 

Figur 2. Högintensitetslöpningar för både manliga- och kvinnliga fotbollspelare på hög nivå respektive 

toppklass-nivå. *Signifikant skillnad mellan de kvinnliga och manliga fotbollspelarna. P. 0.005. (Mohr et al. 

2008) 

 

Skillnader när det gäller högintensitetslöpningar kunde även ses inom gruppen av 

damfotbollsspelare där en studie gjord i Danmark och Sverige visade att kvinnliga 

professionella spelare
4
 genomförde fler högintensitetslöpningar i internationella matcher än i 

den nationella ligan (Andersson, Randers, Heiner-Møller, Krustrup & Mohr 2010). Studien 

var dock endast gjord på en till tre matcher per spelare internationellt och en till tre matcher 

per spelare nationellt där resultatet således till stor del kan ha berott på vilket motstånd 

spelarna stod inför.  

                                                 

4
 Definitionen av kvinnliga professionella spelare i studien (där kallade toppklass-spelare) är spelare som spelar i 

sitt respektive landslag för Danmark och Sverige. Kravet var även att spelarna skulle ha varit med i landslaget i 

minst fem år samt vara en del av startelvan (Andersson et al. 2010). 
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Studierna som nämnts ovan visade ett samband mellan spelarnivå och antal 

högintensitetslöpningar under match. Krustrup et al. (2005) gjorde då en studie på sambandet 

mellan högintensitetslöpningar jämfört med några av de mest använda aeroba testerna inom 

fotboll. En studie på 14 kvinnliga elitfotbollsspelare visade att det finns en korrelation mellan 

högintensitetslöpningar och fyra olika aeroba tester med en korrelationskoefficient
5
 på mellan 

0,7-0,8 (se figur 3 (A och D)). En av huvudfaktorerna för en god fysisk form visades genom 

mängden av högintensitetslöpningar. Studiens slutsats var därmed att flera av dessa tester är 

en bra indikator på spelarens fysiska kapacitet och därför ett bra mättinstrument för att 

uppskatta en kvinnlig fotbollsspelares förmåga att prestera i match. Det fanns en korrelation 

mellan VO2max testet på löpband, Yo-Yo IR1 testet
6
 och högintensitetslöpningar, men inget 

samband mellan procent av hjärtfrekvens under match och testresultaten. (Krustrup et al. 

2005).  

 

 

Figur 3. Sambandet mellan mängden av högintensitetslöpningar under en match för damfotbollsspelare och (A) 

VO2maxtest och (D) Yo-Yo IR1 test. (Krustrup et al. 2005) 

                                                 

5
 Korrelationskoefficienten = r . Beskriver hur bra det linjära sambandet är mellan exempelvis Yo-Yo-testet och 

högintensitetslöpningar. Om r = 0 finns det inget samband, men desto närmare 1 eller -1 r kommer desto större är 

sambandet och vid 1 eller -1 finns ett perfekt samband.  
6
 Yo-Yo intermittent recovery test level 1 (IR1) är ett test som fokuserar på den individuella uthålligheten och 

kan betraktas som ett aerobt-anaerobt fotbollsspecifikt test som även är ett enkelt sätt att se förändring i 

prestation hos den enskilde individen (Bangsbo, Iaia & Krustrup 2008; Castagna, Impellizzeri, Chamari & 

Rempinini 2006). 
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1.3 Tidigare forskning 

1.3.1 Intervallträning  

Det finns forskning som visar att genomförandet av aerob högintensiv intervallträning har 

samma effekt eller till och med är effektivare än att genomföra samma totala arbete i form av 

kontinuerlig löpning med en hjärtfrekvens på 70-80 % av max (Helgerud et al. 2007; Rowan 

et al. 2012). Det finns i sin tur flertalet studier gjorda på både fotbollsspecifika och generella 

typer av intervallträning pekar på att dessa typer av intervallträning kan utveckla de fysiska 

färdigheterna hos en fotbollsspelare. Exempel på sådana studier följer nedan: 

 

En studie där deltagarna fick dribbla igenom en specialdesignad bana samt delta i smålagsspel 

visar exempelvis att dessa fotbollsspecifika moment kan användas som primär aerob 

intervallträning. Den maximala hjärtfrekvensen låg här på 91,3 % av max (smålagspel) 

respektive 93,5 % av max (dribblingsbanan) (Hoff, Wisloff, Engen, Kemi & Helgerud 2002). 

Fördelarna med att genomföra intervallträningen på ett fotbollsspecifikt sätt är att andra 

parametrar, så som speluppfattning och teknik, tas in och tränas samtidigt, vilket också är 

tanken bakom denna studie med intervallspel och 30 m fotbollspecifika löpningar utöver den 

vanliga fotbollträningen. En annan studie gjord inom herrfotbollen visar även att utveckling 

av de fysiska färdigheterna kunde ske under säsongen. Studien visade bland annat att tiden för 

40 m sprint minskade (3.5 ± 1.5%; p < 0.001) efter en träningsperiod på tio veckor där 

intervallträning inkluderades i den ordinarie träningen (Dupont, Akakpo & Berthoin 2004). 

Detta är även vad som önskas att undersöka i denna studie – om det finns möjlighet att 

upprätthålla nivån eller till och med förbättra den genom att öka intensiteten på träningen 

samtidigt som träningsmängden minskas även i slutet av säsongen. En studie där elva manliga 

juniorfotbollsspelare fick genomföra aerob högintensiv intervallträning två gånger i veckan 

under tio veckor utöver den vanliga fotbollsträningen visade på en ökning av VO2 max (63.4-

69.8 ml VO2.kg.min). Intervallträningen visade sig inte ha någon negativ påverkan på styrka, 

”jumping ability” eller ”sprinting performance”. Träningen bestod av fyra repetitioner med 

fyra minuters arbete där deltagarna dribblade runt en specialdesignad bana och med en 

hjärtfrekvens på 90-95 % av max och mellan intervallerna skedde en aktiv vila där deltagarna 

joggade med en hjärtfrekvens på 70 % av max (McMillan, Helgerud, Macdonald & Hoff 

2005). Det är dock svårt att överföra slutsatser från en studie gjord på juniorer till absolut 

elitnivå då det är lättare att se en utveckling hos juniorspelare än hos seniorer som redan 

spelar på elitnivå och som redan har ett förhållandevis högt VO2 max. Även om studierna 
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ovan är gjorda på män och vissa även på män som inte utövar fotboll på allra högsta nivå kan 

dessa ändå ha en viss relevans genom att visa på att ovanstående övningar kan genomföras 

med en hög intensitet och därmed med fördel användas som aerob intervallträning. En senare 

studie gjord på 32 kvinnliga fotbollsspelare på collegenivå där en grupp fick genomföra 

mixed-intensity interval endurance-training (MI-ET)
7
 och en annan grupp fick genomföra ett 

vanligt uthållighetsträningsprogram under åtta veckor visade att den grupp som genomförde 

MI-ET intervallerna ökade sin syreupptagningsförmåga betydligt mer än de som tränade det 

vanliga programmet (en ökning på 12.44±0.92 ml/kg/min för MI-ET gruppen mot 7.72±0.99 

ml/kg/min hos kontrollgruppen, p<0,001). (Clark 2010). Vissa tveksamheter mot studiens 

relevans i sammanhanget kan konstateras då den genomfördes på spelare mellan 16-23 som 

inte spelade på högsta nivå. Gruppen som genomförde ett vanligt uthållighetsträningsprogram 

tränade dessutom på egen hand till skillnad från gruppen som genomförde MI-ET 

intervallerna som tränade under övervakning av testledare. 

1.3.2 Intensifierad träning 

Att intensifiera träningen inom fotboll är av stor relevans då bland annat en studie gjord på 

danska manliga elitfotbollspelare visar att arbetet under match skedde med en mycket högre 

puls än i träning (se figur 4) (Balsom 2007, s.285). Detta innebär att träningen utförs med 

alltför låg intensitet i förhållande till de krav som ställs på spelaren under en match. 

                                                 

7
 Mixed-intensity interval endurance-training. MI-ET programmet består av intervallet som är organiserade i 6-

min cyklar: 30 s av submaximal jogging efterföljdes av 30 s löpning på 90-100% av max följt av 60 s av 

sumbamximal jogging, 60 s av löpning på 80-90% av max och slutligen 90 s av submaximal jogging och 90 s av 

löpning på 70-80% av max. Träningsprogrammet upprepades tre gånger i veckan där en vila på 24-48 timmar 

föll in mellan varje träningssession.  
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Figur 4. Jämförelse av matchfrekvensen under träning och match hos danska elitfotbollsspelare (Balsom, 2007, 

s. 285) 

 

I en studie gjord av Gunnarsson, Christensen, Holse, Christiansen och Bangsbo (2012) på ett 

semiprofessionellt manligt fotbollslag från Danmark visade en prestationsökning på Yo-Yo 

IR2 testet med 11 % (från 778±65 m till 862±63 m) vid genomförandet av 

snabbhetsuthållighetslöpningar (SUL). Träningen bestod av att en gång i veckan att lägga till 

sex till nio stycken 30 s SUL med tre min vila mellan varje. Gunnarsson et al. (2012) menar 

med detta att det går att förbättra förmågan att upprätthålla en hög intensitet under arbete. Det 

kunde däremot inte ses några förbättringar på sprinttesterna på 10 respektive 30 m, 

agilitytestet eller VO2 max testet (Gunnarsson et al. 2012). Det finns dock studier (Krustrup et 

al. 2005) som visar att fotbollsspelare som spelar på högsta nivå har ett bättre resultat på Yo-

Yo IR1 testet än spelare som spelar på en lägre nivå. Detta ger större utrymme för förbättring 

hos de semiprofessionella fotbollsspelarna och intressant vore att se om samma förbättring 

hade skett hos professionella fotbollsspelare på högsta nivå. 

 

SUL har även förbättrat andra typer av idrottare. En studie har gjorts med medeltränade löpare 

där intensiteten i träningen ökades genom införandet av snabbhetsuthållighetsträning 

bestående av sex till tolv 30 sekunders sprinter. Träningen genomfördes tre till fyra gånger i 

veckan och i samband med detta skedde även en minskning av träningsmängden med 25 % 

över en träningsperiod på sex till nio veckor. Detta visade bland annat på en betydande ökning 

(68 %) av antalet natrium-kalium pumpars subunits. (Bangsbo, Gunnarsson, Wendell, Nybo 

& Thomassen 2009). Fler natrium-kalium pumpar minskar tröttheten i musklerna genom att 

förbättra möjligheten att upprätthålla muskelns naturliga innehåll av kalium och därigenom 

upprätthålla muskelns excitabilitet. I en studie gjord av Thomassen, Christensen, Gunnarsson, 
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Nybo och Bangsbo (2010) på elitfotbollsspelare kan även där ses en ökning av natrium-

kalium pumparnas subunits. Studien pågick två veckor genomfördes på 18 manliga 

elitfotbollsspelare som delades in i två olika grupper, en högintensitetsträningsgrupp (HIT) 

(n=7) och en inaktiv grupp (IN) (n=11). Efter två träningsveckor med intensifierad träning 

hade HIT ökat antalet natrium-kalium pumparnas subunits med 15 % medan där inte hade 

skett några ändringar för IN-gruppen. Denna korta period av inaktivitet visade försämringar 

för IN gruppen på Yo-Yo IR2 testet från 845±48 till 654±30 m.  
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1.4 Syfte och frågeställningar 

1.4.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om den fysiska prestationsförmågan förändras vid ökad 

träningsintensitet i form av intervallträning hos kvinnliga elitfotbollsspelare .  

1.4.2 Frågeställningar 

1. Vilken effekt har en ökad träningsintensitet i kombination med en minskad träningsmängd 

på uthålligheten? 

2. Vilken effekt har en ökad träningsintensitet i kombination med en minskad träningsmängd 

på snabbheten? 

3. Är det möjligt genom en ökad träningsintensitet i kombination med minskad 

träningsmängd att förbättra uthålligheten och snabbheten även i slutet av säsongen?  

1.4.3 Hypotes 

Den hypotes som används är antagandet om att en ökad träningsintensitet i kombination med 

minskad träningsmängd har en positiv verkan på en kvinnlig fotbollsspelares snabbhet och 

uthållighet. 
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2. Metod 

Denna studie var en del av en större studie som genomfördes på Köpenhamns Universitet i 

Danmark av professor Jens Bangsbo och vetenskaplig assistent Thomas Gunnarson. Syftet 

med ursprungsstudien var att undersöka om man genom att öka intensiteten på träningen 

samtidigt som träningsmängden reduceras kunde uppnå en ytterligare anpassning av den 

muskulära och vaskulära nivån hos damfotbollsspelare på elitnivå under säsong, samt om den 

fotbollsspecifika prestationsförmågan kunde förbättras jämfört med vanlig fotbollträning. 

Därutöver undersöktes även om denna förändring av träningen kunde reducera skaderisken för 

denna grupp av elitutövare. Testerna som genomfördes i huvudstudien var ett VO2 maxtest på 

löpband där blodprov togs i samband med testet, ett Yo-Yo IR1-test, ett sprinttest på 30 

respektive 10 m, agility test, tekniktest samt en muskelbiopsi i lårmuskeln (vastus lateralis) i 

vila innan testerna före och efter interventionsperioden.  

  

Den del av studien som presenteras här kommer att ha sin fokus i resultaten från VO2 

maxtestet, Yo-Yo IR1 testet samt sprint- och agilitytestet. Dessa tester är utvalda för att de ger 

en bra inblick i en fotbollspelares fysik och genomförs med syftet att få ett mått på en 

eventuell förändring i spelarens prestationsförmåga. Studien genomfördes med positivistisk 

vetenskapssyn som har sin grund i naturvetenskapen och där objektivitet är ett nyckelord 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 63). Den kvantitativa inriktningen innebar att mätningar 

genomfördes och bearbetades med statistiska analysmetoder (Patel & Davidson 2011, s. 13f).  

2.1 Urval  

Gruppen som testades var noggrant utvald efter kriterierna att det skulle vara ett 

damfotbollsslag som var aktivt på högsta nivå. Både kontrollgruppen och testgruppen låg i 

toppen av sina respektive serier (Damallsvenskan & 3F-ligan
8
) samt spelade i Champions 

League säsongen 2012/2013. Testgruppen (n=18) hade en medelålder på 23,3±8 år och 

kontrollgruppen (n=12) en medelålder på 21,5±5,5 år.  

2.1.1 Antropometri 

Antropometri för test- och kontrollgrupp (se tabell 3) 

                                                 

8
 Högsta damfotbollsligan i Sverige respektive Danmark. 
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Tabell 3 Antropometri för test- och kontrollgrupp 

  Testgrupp Kontrollgrupp 

Ålder (år) 23,3 (±8) 21,5(±5,5) 

Vikt (kg) 64 (±4) 66,5(±11,5) 

Längd (cm) 170,5 (±7,5)  171,5(±8,5) 

2.2 Utförande  

Studien pågick över en 12-veckorsperiod där träningen för kontrollgruppen bestod av vanlig 

fotbollsträning. För testgruppen innehöll de fyra första veckorna vanlig fotbollsträning medan 

de resterande åtta veckorna bestod av träning där intensiteten ökade i kombination med att 

träningsmängden minskade (se figur 5). Till skillnad från en vanlig träningsvecka kom 

interventionsperioden att inkludera 30 s SUL i likhet med en tidigare studie gjord av 

Petursson Gunnarsson et al. (2012). Löpningarna skedde både med och utan boll samt 

innehöll dels löpningar rakt fram men även riktningsändringar som skulle göras så snabbt som 

möjligt (se figur 6). Under en vecka där en match fanns placerad i helgen genomförde 

testgruppen två gånger 30 s SUL med tre minuters vila totalt fem till åtta gånger, det vill säga 

en progressiv ökning under träningsperioden. Vid avslutade SUL skulle testpersonerna uppnå 

en hjärtfrekvens på runt 90 % av max. Under en vecka där en match fanns placerad både mitt i 

veckan och under helgen kom testgruppen endast att göra löpningarna en gång. Testgruppen 

hade innan interventionspeioden tränat intervallträning och intervallspel, dock oftast inte med 

längre varaktighet än en minut. I interventionsperioden under en vanlig vecka med match i 

helgen spelade testgruppen intervallspel (eventuellt fyra mot fyra) två gånger i veckan, med 

två minuters arbete och en minuts vila totalt åtta gånger med en hjärtfrekvens i snitt på mellan 

85-90 % av max. I en vecka med match mitt i veckan och i helgen genomförde testgruppen 

intervallspel en gång i veckan.  

 

 

Figur 5. Tidsaxel för testgruppen. Tester och träningsperioder.  
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Figur 6. Exempel på en 30 s SUL. Testpersonen började lite innan planens mitt och sprang ett par m snett framåt 

innan denne hoppade upp nickade till en boll. Testpersonen fortsatte sedan snett bakåt och genomförde sedan en 

långlöpning ner till backlinjen där testpersonen gjorde ett inlägg innan denne sprang tillbaks igen. 

 

För att mäta intensiteten på både kontrollgruppens och testgruppens träningar tränade 

testpersonerna med pulsband för att mäta hjärtfrekvensen och därmed genom en indirekt 

mätmetod få fram träningsintensiteten. Kontrollgruppen använde sig av pulsband under en 

veckas träning med match i helgen. Testgruppen använde pulsband under både 

kontrollperioden och interventionsperioden vilket gjordes för att visa om det fanns en ökning 

av intensiteten och minskning av träningsmängden hos testgruppen. Pulsbandet var från Polar 

(Polar team 2 Finland) och resultatet bearbetades i Microsoft Excel. Testgruppen genomförde 

prestationstester innan studien tog sin början, detta för att lära sig testerna. De två nästföljande 

testerna genomfördes efter fyra veckors kontrollperiod respektive efter åtta veckors 

interventionsperiod.   

2.2.1 Tester 

VO2 max testet genomfördes i laboratoriemiljö med hjälp av online systemet (breath by breath 

gas analyssystem) vid namn Jaeger MasterScreen®, CPX, Viasys Heathcare, GmbH, 

Hoechberg, Tyskland. Vid genomförandet hade testpersonerna på sig en mask som mätte 

syrehalten och koldioxidhalten i in- respektive utandningsluften (se bild 1).  
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Bild 1. VO2 max test på löpband 

 

Innan testets början genomfördes en kalibrering av apparaturen för att minimera risken för 

mätfel. Testpersonen fick sedemera vägas in innan denne fick på sig utrustningen och ställde 

sig på löpbandet och för att där förbli stilla i 60 s. Testet började därefter med uppvärmning i 

form av löpning på en konstant hastighet av 10 km/h i fem minuter. Denna början var 

gemensam för både kontroll- och testgruppen innan tillvägagångssättet skiljde sig åt. För 

kontrollgruppen skedde därefter en vila på två min innan testpersonen åter igen började 

springa på en hastighet av 10 km/h i två minuter innan hastigheten stegrades med en km/h 

varje minut. Testet var slut när testpersonen själv ansåg sig ha nått utmattning och avbröt 

testet genom att signalera detta till testledarna.  Efter första etappen (5 minuters löpning på en 

konstant hastighet av 10 km/h) samt vid testets slut fick testpersonen skatta sin ansträning på 

Borgskalan. För testgruppen togs den hastighet som deras individuella maximala 

syreupptagningsförmåga låg på under det förberedande prestationstestet och testet fortsatte för 

dem med fem minuters löpning på en hastighet av 80 % av den maximala hastigheten, detta 

gjordes för att undersöka testpersonens löpekonomi vid en submaximal hastighet. Detta 

efterföljdes av två minuters vila innan de började springa på en hastighet av 10 km/h i två 

minuter varefter hastigheten höjdes med en km/h varje minut (för exempel se figur 7). Genom 

detta kunde ändringar mätas i den maximala syreupptagningsförmågan men även visa 

ändringen av testpersonernas löpekonomi på en submaximal hastighet. För testgruppen togs 

även sju stycken blodprov på venblod från armvecket under testets gång för analys av bland 

annat blodlaktathalten, detta huvudsakligen för att säkertsställa att testpersonen kommit upp i 

maximal belastning men även för att se nivån av blodlaktat vid de submaximala 
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belastningarna. 

 

Figur 7. Exempel på ett löpbandstest där testpersonen kommer upp på sin maximala syreupptagning vid 16 

km/h.  

 

Yo-Yo intermittent recovery test level 1 (IR1) är ett test som tar 10-20 min att genomföra och 

fokuserar på den individuella uthålligheten. Testet består av två gånger 20 m löpningar som 

genomförs med ökad hastighet som varvas med en aktiv viloperiod på 10 s och 5 m vilogång 

(se bild 2). Testet genomfördes i fotbollskor på konstgräs och började på en hastighet av 5 

km/h för att seda succesivt öka upp mot 19 km/h. Ett beep hördes vid testets början och efter 

20 m löpning till konan hördes ännu ett beep och testpersonen var då tvungen att hinna 

tillbaks till start/mål innan nästa beep följde. Detta efterföljdes av ännu ett beep och 

testpersonen började således springa igen och så fortsatte det till dess att testpersonen inte 

längre hann i mål innan beepet ljöd. Testet ansågs vara slut när testpersonen inte längre kunde 

upprätthålla hastigheten, dock fick personen en varning första gången testpersonen inte hann 

in innan beepet. Andra gången personen inte hann in var testet slut. Genom en CD fick 

testpersonerna instruktioner för vilken hastighet och nivå de skulle springa på och kunde 

genom beepen höra när de skulle börja och när de skulle ha nått mål. Resultatet mättes i den 

nivå personen klev av från testet samt sträckan personen sprungit i meter.  
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Bild 2. Yo-Yo IR1 test (Topendsport 2012) 

 

Sprinttestet genomfördes i fotbollskor på konstgräs och bestod av en löpning på maximal 

hastighet i 30 m. Tiden registrerades när testpersonen passerade de fotoceller som fanns 

uppställda vid start, efter 10 m samt efter 30 m (se figur 8). Testpersonen startade från 

stillastående och genomförde sprinterna tre gånger där det bästa resultatet användes.   

 

Figur 8. Sprinttest (10 m och 30 m) 

 

Agilitytestet genomfördes i fotbollskor på konstgräs. Testet bestod av två sammanhängande 

delar där testpersonen startade från stillastående. Del 1 bestod av 2*5 m löpningar med 180 

graders vändning och del 2 bestod av zick-zack (Z-Z) löpningar runt koner som stod 

utplacerade med 5 m mellanrum (se figur 9). Agilitytestet genomfördes 3 gånger där det bästa 

resultatet användes. Tiden registrerades dels separat från del 1 (2*5 m) respektive del 2 (Z-Z) 

men även som ett sammanlagt resultat (agility total).  
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Figur 9. Agilitytest. Del 1 - 2*5 m löpningar. Del 2 - Z-Z löpningar mellan koner 

2.3 Reliabilitet och validitet   

Reliabiliteten i studien var hög även om testerna genomfördes ute i fält där förutsättningarna 

inte behöver vara exakt de samma sett till exempelvis förberedelser. Här kan nackdelarna med 

att jobba med spelare som är aktiva på högsta nivå spela in då möjligheten att styra 

testpersonernas matintag och träningsmängd inför testtillfällena är begränsad. Att genomföra 

tester på två olika lag gav även upphov till en minskad reliabilitet då det skiljer sig i hur 

respektive lag lägger upp sin träning, alla spelare genomför alltså inte samma träning utanför 

den specifika träningen som är en del av studien. Att lagen spelade i två olika länder kan 

också spelat in då nivåskillnaden på ligorna var stor vilket innebar att även om de lag som 

studien genomfördes på var relativt lika i nivå skiljde det sig i motståndet och därmed även 

belastningen i match. Reliabiliteten i själva testerna anses vara hög då testerna som användes 

är väl beprövade och väl använda i dessa sammanhang. En studie av Krustrup, Mohr, 

Amstrup, Rysgaard, Johansen, Steensberg, Pedersen och Bangsbo (2003) visade exempelvis 

på stor reproducerbarhet med en variationskoefficient på 4,9% vid undersökning av 

reliabiliteten för Yo-Yo IR1-testet. Spelarna fick även genomföra testerna för att bli bekanta 

med dem vid ett tillfälle innan själva studien tog sin början, detta för att säkerhetsställa att 

spelarna kände igen testerna och kunde prestera utan inslag av osäkerhet gällande testernas 
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utförande vid de ordinarie testtillfällena. I själva bearbetningen av pulsmätningarna 

analyserades datan av tre personer oberoende av varandra för att säkerhetsställa en hög 

reliabilitet och minska metodfelet.  

 

Testernas validitet, att mäta det som avses att mäta (Patel & Davidson 2011, s.102), var hög. I 

VO2 max analyserades exempelvis laktathalten i blodet för att säkerhetsställa att testpersonen 

nått sitt tak och presterat maximalt. När det handlar om människor finns det dock alltid 

felkällor och där är motivationen en viktig faktor, är inte testpersonen motiverad nog att ge 

hundra procent är det inte heller något hundraprocentigt resultalt som presenteras. Detta 

scenario är något som strävandes efter att förhindra genom att noga inviga testpersonerna i 

studiens syfte samt peppa dessa med tillrop under testernas genomförande för att motivera 

dem att prestera sitt yttersta under varje moment. Testerna som användes var till viss del 

fotbollsspecifika och följde frågeställningen i studien som fokuserade på snabbhet och 

uthållighet.  

2.4 Statistisk bearbetning av resultat 

Bearbetningen av resultatet från pulsmätningarna skedde i excel där pulsdatan användes till 

att få ut intensiteten i form av procent av maximal hjärtfrekvens. Medelvärdet för procent av 

hjärtfrekvensen och träningstiden från varje träningspass användes således som en 

fingervisning av intensiteten för respektive träningsperiod i samband med träningsmängden.  

 

Testresultaten analyserades i mjukvaran Statistica och bearbetades med hjälp av parametrisk 

statistik där det arbetas med medelvärde och standardavvikelse samt en bakomliggande 

normalfördelning. För att undersöka den signifikanta skillnaden mellan grupperna användes 

ett ANOVA för upprepade mätningar test med två faktorer – pre-post faktor (inom individer) 

och grupp faktor (mellan individer) samt ett beroende t-test för att undersöka skillnaden inom 

gruppen vid pre- och post-testerna. Nivån för signifikansen var satt till p≤0,05.  

2.5 Etiska överväganden 

Vid genomförande av tester där människor är involverade är det viktigt att ta hänsyn till 

forskningsetiska aspekter där vetenskapsrådet har uppställt fyra övergripande etikregler. De 

fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. (Patel & Davidson 2011, s. 62f). Innan studiens genomförande fick samtliga 

deltagare ett samtyckesbrev och missivbrev (se bilaga 2). I breven stod all information om 
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studiens syfte och hur den genomförs - deltagarna fick exempelvis veta att allt deltagande var 

frivilligt och att de kunde avbryta studien när som helst. Eventuella risker med testerna fanns 

också beskriva i brevet där anonymitet garanterades för deltagarna i studien. Deltagarna fick 

därigenom ge sitt samtycke att de ville deltaga i undersökningen och vilka tester de ville 

deltaga i. Huvudstudiens författare fick även tillstånd från en etisk kommitté (Region 

Hovestaden (Denmark), projektnummer H-2-2012-100) för att genomföra studien.  
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3. Resultat 

3.1 Hjärtfrekvensanalys 

Testgruppen genomförde under kontrollperioden 4 träningspass under en vecka med match i 

helgen. Under interventionsperioder genomförde testgruppen totalt 8 träningspass under två 

veckor med match i helgen och under samma period genomförde kontrollgruppen fem 

träningspass under en vecka, även här med match i helgen (Se tabell 4). 

 

Tabell 4. Medelintensiteten av träningarna under en vecka med match i helgen mätt i % av max HF. 

Träningintensitet 

  

Testgrupp Kontrollgrupp 

Kontrollperiod Interventionsperiod  

>70 % 56 % 56 % 58 % 

70-80 % 21 % 21 % 18 % 

80-90 % 18 % 17 % 16 % 

90-100% 5 % 6 % 8 % 

    

Träningstid 1 h 21 min 1 h 16 min 1 h 1 min 

 

3.2 Testresultat 

3.2.1 VO2 Max 

För testgruppen (n=6) kunde ingen större förändring ses mellan pre-testet och post-testet 

(49,0±2,0 ml/min/kg till 49,0±2,0 ml/min/kg). Kontrollgruppens resultat föll bort på grund av 

för få testdeltagare (n=3).  

3.2.2 Yo-Yo IR1 

På Yo-Yo IR1 testet kunde ingen signifikant skillnad ses på medelvärdet mellan pre-testet och 

post-testet för testgruppen. Testgruppens medelvärde låg för pre-testet på 1513±241 m och för 

post-testet på 1520±264 m. För kontrollgruppen kunde inte heller någon signifikant skillnad 

ses på skillnaden mellan testtillfällena (från 1760±425 m till 1608±382 m) (se figur 10). 
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Figur 10. Yo-Yo IR1 (m). Pre-test och post-test för testgruppen (n=11) respektive kontrollgruppen (n=5).  

 

Av de 11 personerna från testgruppen som genomförde båda testerna fick tre personer ett 

sämre resultat på post-testet jämfört med pre-testet, två fick samma resultat och sex personer 

hade förbättrat sitt resultat från pre-testet (se tabell 5). Två av dem som fick sämre resultat på 

post-testet i förhållande till pre-testet hade en stor försämring på 240 m vardera där en av 

testpersonerna just kommit tillbaks från en kortare tids sjukdom. Förbättringen hos fyra av 

testpersonerna låg på 120 m vardera. Vid granskning av kontrollgruppens resultat visade det 

sig att av de fem testpersoner som genomfört både pre-testet och post-testet fick fyra personer 

ett sämre resultat på post-testet. En av personerna förbättrade sitt resultat från pre-testet. Två 

av testpersonerna hade stora försämringar på 360 m medan personen som har förbättrat gjorde 

detta med 120 m. Detta var dock en testperson som kommit tillbaks efter en långvarig skada 

precis innan pre-testets genomförande (Se tabell 5 & figur 11). 
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Tabell 5. Yo-Yo IR1 individuella testresultat från pre- respektive post-testet. Kontrollgruppen: pre n=13, post 

n=1, båda n=11. Testgruppen: pre n=14, post n=8, båda n=5 

Yo-Yo IR1 (m) 

  Testgrupp Kontrollgrupp 

Testperson Pre Post Pre Post 

1. 1680 1800 2240   

2. 1280 1240 2120   

3. 1680 1760   1040 

4. 1400 1160 1160 1040 

5. 1760 1520 1480 1440 

6.     1920 2040 

7. 1320 1440 1800   

8.     1400   

9. 1560 1560 2120 1760 

10.       1600 

11. 1800     1480 

12.     2120 1760 

13.   1560     

14. 1400 1520     

15. 1280 1280 1960   

16. 1280 1400 1840   

17. 2000 2040 1560   

18. 1480   1160   

19.     1520   

20.         
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Figur 11. Testgruppens individuella Yo-Yo IR1 testresultat (m) från pre- respektive post-testet (n=11). 

3.2.3 Sprint 30 m 

På 30 m sprint skedde en signifikant förbättring av tiden från 4,75 s till 4,70 s (p≤0,05) hos 

testgruppen (n=12) (se figur 12). En signifikant skillnad av tiden kunde dock även utläsas 

mellan kontrolltestet och pre-testet där en förbättring av tiden skedde (p≤0,05). För 

kontrollgruppen (n=5) fanns nästan ingen skillnad mellan pre-testet och post-testet (från 

4,49±0,17 s till 4,50±0,13 s), därför kunde inte heller någon signifikant skillnad ses (Se figur 

13). Däremot fanns en skillnad mellan prestationen i testerna mellan testgruppen (4,73 s) och 

kontrollgruppen (4,49 s) (p<0,05) (se figur 13).  
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Figur 12. 30 m sprint (s) Pre-test och post-test för testgruppen (n=12) respektive kontrollgruppen (n=5). 

Signifikant skillnad mellan pre- och post testet för testgruppen (p<0,05). 
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Figur 13. 30 m sprint (s) jämförelse mellan testgruppens- och kontrollgruppens medelvärde. 
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Testgruppens (n=12) individuella resultat pekade på en förbättring för nio av testpersonerna 

medan tre personer försämrade sitt resultat. När det gäller kontrollgruppen (n=5) fick två 

personer ett förbättrat resultat på post-testet jämfört med pre-testet medan tre personer 

försämrade sitt resultat.  

3.2.4 Sprint 10 m 

På 10 m sprint kunde ingen signifikant skillnad ses på medelvärdet från 1,96±0,09 s på pre-

testet till 1,94±0,09 s på post-testet hos testgruppen (n=12). Det fanns inte heller någon 

signifikant skillnad hos kontrollgruppen (n=5) som gick från 1,904±0,094 s på pre-testet till 

1,864±0,069 s på post-testet (se figur 14).  
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Figur 14.  10 m sprint (s) Pre-test och post-test för testgruppen (n=12) respektive kontrollgruppen (n=5). 

 

I testgruppen (n=12) presterade åtta personer ett bättre resultat på post-testet medan fyra 

personer försämrade sitt ursprungsresultat. Kontrollgruppens (n=5) individuella resultat på 

post-testet visade på en förbättring för fyra av personerna medan en person presterade sämre.  
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3.2.5. Agilitytest 

Ingen signifikant skillnad kunde ses på agilitytestet varken för testgruppen (n=12) eller för 

kontrollgruppen (n=5) (se figur 15). Agilitytestet, som delades upp i två olika delar, visade 

heller ingen signifikant skillnad på pre-testet och post-testet mellan de olika delarna (2*5 m 

och Z-Z) (se tabell 6).  
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Figur 15. Agility total (s) Pre-test och post-test för testgruppen (n=12) respektive kontrollgruppen (n=5). 

 

Tabell 6. Resultat från agilitytestet (agility 2*5 m, agility Z-Z och agility total) 

Agilitytest 

 

Testgrupp Kontrollgruppp 

Pre Post Pre Post 

Agility 2*5 m 2,62 2,63 2,56 2,53 

Agility Z-Z 4,44 4,49 4,14 4,27 

Agility total 7,09 7,15 6,72 6,86 

 

I testgruppen (n=12) fick fyra personer ett förbättrat resultat på post-testet jämfört med pre-

testet på den första delen medan sex personer fick ett förbättrat resultat på del 2 (Z-Z). 

Kontrollgruppens (n=5) siffror visade att tre stycken förbättrade sig på första delen medan två 

personer förbättrade sig på andra delen.  
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3.3 Sammanfattning av resultat 

För testgruppen och kontrollgruppen kunde ingen signifikant skillnad urskiljas på varken VO2 

max testet, agility testet eller Yo-Yo IR1 testet. Vid närmare granskning av de individuella 

resultaten hos testgruppen på Yo-Yo IR1 testet visade dessa att endast tre personer fick ett 

sämre resultat medan resterande fick samma eller förbättrat resultat. Två av dem som fick 

sämre resultat på post-testet i förhållande till pre-testet hade en stor försämring på runt 240 m 

samtidigt som fyra spelare hade förbättrat sig runt 120 m vardera. Kontrollgruppens resultat 

visade att fyra av fem personer fick ett sämre resultat på post-testet. Av dessa hade två 

testpersoner stora försämringar på 360 m vardera medan den enda personen som hade 

förbättrat sig gjorde detta med 120 m. Ingen signifikant skillnad kunde ses i något test varken 

för test- eller kontrollgruppen med undantag från 30 m sprint där testgruppen hade förbättrat 

sitt resultat från 4,75 s till 4,70 s (p≤0,05). Dessutom fanns det en signifikant skillnad 

(p≤0,05) mellan test- och kontrollgruppen vid 30 m sprint. För testgruppen skedde en 

minskning av träningstiden under interventionsperioden med 5 minuter och ingen större 

föränding av intensiteten kunde utläsas. Inga paralleller kunde därmed dras mellan minskad 

träningsmängd i kombination med ökad träningsintensitet och förbättrad kondition/snabbhet. 
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4. Diskussion 

4.1 Sammanfattande diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om den fysiska prestationsförmågan förändrades vid 

ökad träningsintensitet i form av intervallträning hos kvinnliga elitfotbollsspelare. Genom ett 

kvantitativt förhållningssätt besvarades frågan om vilken effekt en ökad träningsintensitet i 

kombination med en minskad träningsmängd hade på snabbheten och uthålligheten.  

4.1.1 Uthållighet 

Resultaten visade inga signifikanta skillnader i resultaten från pre- och post-testerna med 

undantag från 30 m sprint för kontrollgruppen (p≤0,05) som visade på en förbättring. Det bör 

dock uppmärksammas att kontrollgruppen var betydligt snabbare på 30 m sprint jämfört med 

testgruppen vilket gör att testgruppen kan ha haft större utrymme för förbättring på denna 

sträcka. Trots avsaknaden av förändringar i prestationen kan det vara viktigt att vara 

uppmärksam på testresultaten för varje enskild individ. Från resultatet på Yo-Yo IR1 testet för 

testgruppen kan det bland annat utläsas att två personer hade ett mycket sämre post-test än 

pre-test (240 m vardera) vilket kan ha en stor betydelse för gruppens medelvärde. Efter 

sammanställning av testresultaten kom det fram att en av personerna som försämrat sitt 

testresultat (240 m) hade varit sjuk innan testets genomförande samt att den andra inte deltagit 

i den ordinarie träningen under interventionsperioden på grund av sjukdom och skador. Detta 

är någonting som kan ha haft en påverkan på testresultaten. Detta är dock ingenting som det 

kan dras några slutsatser kring även om det hade varit intressant att veta mer exakt vilka som 

varit med och genomfört alla träningspass för att säkerthetsställa att de hade varit med under 

hela interventionsperioden och därmed följt träningsprogrammet. På individnivå går det att 

utläsa att förutom de två som försämrat sig (240 m vardera) hade resten av testgruppen 

antingen ett oförändrad eller förbättrat resultat. Vid en anblick på kontrollgruppens testresultat 

för varje individ på Yo-Yo IR1 testet visar det att majoriteten gått bakåt medan bara en person 

har gått framåt (120 m). Intresseväckande är även det faktum att majoriteten av individerna i 

kontrollgruppen fick ett sämre resultat på post-testerna. Det kan dock endast spekuleras i om 

det berodde på att det var slutet på säsongen, avsaknad av motivation eller helt enkelt på 

testosäkerhet då många av testdeltagarna inte genomförde post-testet. Jämförs test- och 

kontrollgruppens träning tyder det på att de tränar ungefär lika stor del av träningen i de olika 

intensiteterna, dock tränar kontrollgruppen i snitt 15 min mindre än vad testgruppen gör (se 
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tabell 1 s. 21). Kan den totala mängden träning i de olika intensitetsnivåerna därmed ha blivit 

för liten för kontrollgruppen och vidare lett till en minskning i prestationen i 

uthållighetstesterna? Dock fanns det ingen signifikant skillnad i testresultaten vilket gör att 

detta endast är spekulationer på individnivå. Eftersom antalet deltagare var för få i VO2 max 

testet för kontrollgruppen kunde resultatet från testet inte användas för vidare analys.   

 

Då det finns ett positivt samband mellan Yo-Yo IR1 testet och VO2 max testet på löpband och 

antalet högintensitetslöpningar i match (Krustrup et al. 2005) är det av stor vikt att i alla fall 

upprätthålla uthålligheten över säsong vilket resultatet i studien visar. Tidigare studier 

(Thomassen et al. 2010; Bangsbo et al. 2009) har dock visat att denna typ av SUL givit en 

ökning av antalet natrium kalium pumpars subunits. Detta var även någonting som 

förväntades ske i denna studie och att testpersonerna därigenom hade haft möjligheten att 

minska tröttheten i musklerna och därmed klarat av att springa längre på Yo-Yo IR1 testet. 

Denna ökning av prestationen kunde dock inte ses på Yo-Yo IR1 testet. Intressant vore att se 

om tiden hade kunnat minskas med 15 min samtidigt som intensiteten höjts ytterligare ett steg 

och därmed se om testresultaten fortfarande hade varit detsamma eller kanske även 

förbättrats. Studierna som undersökte förändringar av den fysiska prestationsförmågan över 

säsongen var inte samstämmiga och gav därför ingen klar bild av vad som förväntades ske vid 

slutet av säsongen (Caldwell & Peters 2009; Magal et al. 2009; Miller et al. 2007). Detta gör 

det svårt att dra slutsatser om testgruppens möjlighet att upprätthålla den fysiska nivån är 

tecken på att interventionsperioden hade effekt eller om det helt enkelt är möjligt att även 

förbättra den fysiska nivån genom den ordninarie träningen i slutet av säsongen.  

4.1.2 Snabbhet 

Att en signifikant skillnad kunde utläsas mellan pre- och post-testet på 30 m sprint hos 

testgruppen kan bero på likheten mellan interventionsperiodens träning och testets 

utformning. Träningen i interventionsperioden bestod till stor del av högintensitetslöpningar 

med hög fart vilket har en viss likhet med 30 m sprint-testet. Specificitetsprincipen, bli bra på 

det du tränar, kan alltså vara en bidragande orsak till testgruppens prestationshöjning. Någon 

prestationshöjning kunde dock inte ses i agilitytestet vilket talar emot teorin om 

specificitetsprincipen då agilitytestet även det består av snabba löpningar men här i olika 

riktningar, något som borde matcha interventionsperiodens träning ännu bättre. Andra 

faktorer bör därför spela in även i förbättringen i 30-meter sprint.  
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4.2 Träningsintensitet och träningsmängd  

Sjökvist et al. (2008) konstaterade att en återhämtningstid på 24-48 h behövdes efter ett 

genomfört träningspass med högintensiv intervallträning. Detta lyfter fram fördelar med 

kombinationen ökad träningsintensitet och minskad träningsmängd som lämnar mer tid till 

återhämtning. Resultaten visade att träningstiden minskade under interventionsperioden i 

förhållande till kontrollperioden hos testgruppen, dock inte med de 15 min som från början 

var tänkt utan med i snitt 5 min. Tanken med projektet var att fysträning skulle kunna 

bedrivas med högre intensitet samtidigt som träningtiden kortades ner och mer tid skulle 

därmed kunna läggas på andra delar som exempelvis teknikträning. Intervallträning öppnar 

även upp möjligheter att använda sig av den långa aktiva vilan som uppstår vid SUL på 

eventuellt teknikträning. I och med att träningstiden inte minskade med de 15 min som var 

tilltänkt är det svårt att dra drar slutsatser mellan ökad träningsintensitet i kombination med 

minskad träningsmängd och förbättrad uthållighet och snabbhet. Detta stöder tankarna om att 

träningsintensiteten redan är så pass hög på den aktuella nivån, vilket gör att den är svår att 

höja ytterligare endast med hjälp av införandet av SUL och intervallspel då intervallträning 

redan idag är en så pass stor del av fotbollsträningen. Helgerud (2007) visade i sin studie att 

intervallträning är mer effektivt än att göra samma totala träning på en konstant lägre 

intensitet vilket hänger bra ihop med tankar utifrån egna erfarenheter som menar att 

intervallträning blivit ett allt vanligare inslag i fotbollsträningen. Då det inte sågs någon 

skillnad av intensiteten för testgruppen i kontrollperioden och interventionsperioden kan det 

förmodas att intervallträning med hög intensitet redan varit en stor del av den ordinarie 

fotbollsträningen under en längre tid.  

4.3 Skillnader på kontroll- och testgruppen 

Intressant att notera är att kontrollgruppen, som är ett svenskt lag, hade en bättre fysik sett 

utifrån de första testresultaten på exempelvis 30 m sprint (testgruppens 4,73 s jämfört med 

kontrollgruppens 4,49 s, p≤0,05). Det fanns även tendenser till en signifikant skillnad på 

kontrollgruppens resultat på Yo-Yo IR1 pre-testet i förhållande till testgruppen (testgruppens 

1513 m jämfört med kontrollgruppens 1760 m, p=0,09), dock kunde denna skillnad inte ses 

vid post-testet. Om träningsintensiteten var densamma samtidigt som resultaten var bättre 

måste det finnas andra faktorer som påverkar den fysiska prestationsförmågan. Här kan 

matchningen i respektive liga spela in där det sett utifrån resultat ser ut som att Sverige är en 

klart starkare nation med en bättre liga. Under VM 2011 tog Sverige exempelvis hem 
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bronsmedaljen och avancerade därmed till OS i London 2012. Danmark i sin tur förlorade 

playoff-matchen i VM-kvalet mot just Sverige och kom därför varken med till VM eller OS. 

Samma tendenser kunde ses i Champions League 2012/2013 där Sverige hade två lag kvar i 

kvartsfinal medan de två deltagande lagen från Danmark åkte ur turneringen i åttondels- 

respektive i sextondelsfinalen. Vid en anblick på resultaten från dessa turneringar kan det 

förmodas att Sverige spelar på högre nivå än vad Danmark gör vilket kan skapa vissa 

tvivelaktigheter i jämförelserna av resultat mellan test- och kontrollgruppen. Detta gör det 

intressant att ifrågasätta vad det är som gör att svenska lag presterar bättre resultat och varför 

kontrollgruppen är signifikant bättre vid 30 m sprint. Elitdamfotbollsspelare i Norge och 

Danmark visade sig ha en syreupptagningsförmåga på 49,4 ml/min/kg respektive 51,9 

ml/min/kg (Dillern et al. 2012; Krustrup et al. 2005; Nevill et al. 2003). Det hade varit 

spännade att kunna jämföra dessa resultat med den absoluta eliten (troligtvis Sverige, USA, 

Tyskland, Japan med flera) och därmed få en idé om hur långt den danska eliten är från denna 

nivå.    

4.4 Hypotes 

Den hypotes som användes var antagandet om att en ökad träningsintensitet i kombination 

med minskad träningsmängd hade en positiv verkan på en kvinnlig fotbollsspelares snabbhet 

och uthållighet. Hypotesen anses därmed inte stämma då resultaten inte visade på någon 

förbättring på testresultaten med undantag från på 30 meter sprint.  

 

4.5 Metod och felkällor – reliabilitet och validitet 

Urvalet bestod av elitaktiva damfotbollsspelare på högsta nivå vilket bär med sig både 

fördelar och nackdelar. Möjligheten att komma så nära som möjligt syftet, att förbättra 

träningen för de bästa utövarna, gjorde urvalsgruppen fördelaktig för detta ändamål. De 

nackdelar som kan kopplas till målgruppen var att det blev svårare som utomstående att 

kontrollera spelarna när det kom till matintag, skador, träningsdeltagandet samt deltagarnas 

möjlighet att närvara vid testerna på grund av exempelvis uppkomst av skador, överbelastning 

med mera. Andra faktorer som kan ha påverkat testpersonerna under interventionsperioden är 

exempelvis landslagssamlingar och skadeläge. Landslagsamlingar bidrar till att de 

testpersoner som är iväg med landslaget inte har möjlighet att följa det önskade programmet. 

Dessutom påverkar det förmodligen även de testpersoner som inte är iväg genom att det inte 

är så många spelare kvar på träningarna vilket leder till att nivån sjunker i form av intensitet i 
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exempelvis intervallspelet. Detta är faktorer som kan ha gjort att testpersonerna inte kunnat 

genomföra önskat träningsprogram vilket också kan ha påverkat resultatet - dels 

pulsmätningarna men även det slutgiltiga testresultatet. Uppmärksamhet bör även läggas på 

att fotbollträningen för testgruppen oftast blev förlängd med styrketräning vilket gjorde att en 

felkälla kan ha uppkommit i tiden om spelarna glömt ta av sig pulsbanden.  

Att använda Yo-Yo IR1 testet som i tidigare studier visat sig vara reliabelt (Krustrup et al. 

2003) skapar möjligheter att kunna jämföra testresultatet med andra grupper vilket ger en 

klarare bild av den aktuella nivån. Samma sak gäller sprint-testerna och VO2 max-testet då 

det också är test som används i förbindelse med att mäta en fotbollspelares fysiska 

prestationsförmåga. Agility-testet är däremot svårare att jämföra då testet ser olika ut 

beroende på var det utförs. Ett slumpmässigt mätfel uppkom då kontrollgruppen vid pre-testet 

hade tillgång till ”låga koner” som var lätta att springa över medan de vid post-testet hade 

”höga koner” som inte gick att kliva över utan var tvungna att rundas.  

En väsentlig felkälla i samtliga tester är deltagarnas motivation. Det är exempalvis svårt att i 

Yo-Yo tester säkerhetsställa att testpersonerna springer tills de verkligen inte orkar längre 

eller om det hade funnits en eller två löpningar kvar i kroppen. Detta är dock någonting som 

är gemensamt för både test- och kontrollgruppen vilket gör att det inte bör påverka resultatet i 

studien.  

4.6 Framtidsutsikter och slutord 

Intervallträning är, utifrån egna erfarenheter, någonting som är satt alltmer i fokus ute i 

damfotbollsklubbarna och är med stöd i forskningen ett effektivt sätt att bedriva 

konditionsträning på (Helgerud et al. 2012). För vidare forskning inom området kan det 

förslagsvis tittas på om ökad träningsintensitet i kombination med minskad träningsmängd är 

någonting som kan påverka spelarna på ett sätt som kan leda till ett ökat antal 

högintensitetslöpningar under match. Studien hade med fördel kunnat göras större genom att 

inkludera fler testgrupper samt ha en kontrollgrupp som ligger närmare testgruppen, 

förslagsvis spelandes i samma serie. För att få större kontroll på själva träningen bör det 

finnas möjlighet att filma matcher innan och i slutet av interventionsperioden samt göra en 

analys av hur många högintensitetslöpningar varje enskild spelare gör och därigenom även 

kunna jämföra dessa resultat med testresultaten. Mohr et al. (2008) menar att den stora 
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skillnaden mellan dam- och herrfotbollspelare ligger i mängden av högintensitetslöpningar, 

vilket i allra högsta grad är en motiverande faktor till att göra en framtidsstudie i ämnet. 

Tester att använda sig av i framtida studier är exempelvis ett upprepat sprinttest vilket är ett 

test med exempelvis 30 meters sprinter där testpersonen ska upprepa löpningen förslagsvis tio 

gånger med endast en kort vila emellan, detta för att se om testpersonen kan upprätthålla 

hastigheten sprint efter sprint med bara kort tid till återhämtning. Detta hade bland annat 

kunnat vara intressant då Mohr et al. (2003) och Mohr et al. (2008) har visat att 

högintensitetslöpningar har ett samband med prestationen, vilket gör det viktigt att kunna 

återhämta sig snabbt och upprätthålla hastigheten även under en längre tid med liten möjlighet 

till vila. Relaterat till vad Mohr et al. (2003) och Mohr et al. (2008) kommit fram till för 

samband med högintensitetslöpningar och prestation vore det även givande att göra en analys 

av matcher spelade i Damallsvenskan och 3F-ligan för att se om det finns någon skillnad i 

distansen av högintensitetslöpningar under match. Om en skillnad skulle finnas vore det då 

kanske aktuellt för den danska ligan att sträva efter en förbättring av den fysiska nivån för att 

kunna höja nivån i match. 

Studiens syfte var inte att undersöka hur en interventionsperiod med intensifierad träning kan 

verka skadeförebyggande, däremot är det en intressant inkörsport för vidare forskning. 

Barber-Westin, Noyes och Galloway (2006) menade i sin studie att kvinnors muskelstyrka var 

upp mot hälften så liten jämfört med mäns i den nedre extremiteten. Om då detta har en 

negativ påverkan på exempelvis uppkomsten av korsbandsskador kan det finnas en möjlighet 

att resultaten från interventionsperioden där testgruppen upprätthöll sin fysiska 

prestationsförmåga i de tester som genomfördes även kan verka förebyggande för dessa typer 

av skador. Dock kan inte resultat från denna studie kopplas till skador, detta ämne lämnas 

istället öppet för vidare forskning. Tester som hade kunnat bidra till förklaringar i ämnet är 

styrketester för att se om muskelstyrkan ökade i den nedre extremiteten vars svaghet Barber-

Westin, Noyes och Galloway (2006) menar kan vara en bidragande orsak till uppkomsten av 

korsbandsskador hos kvinnor.  

För att slutligen sammanfatta studien vars huvudfråga handlade om hur träningen kan 

effektiviseras för att göra de bästa ännu bättre läggs fokus på rubriken, ”Träna mindre men 

hårdare – bli bättre”, samt den hypotesen om antagandet att en ökad träningsintensitet i 

kombination med minskad träningsmängd har en positiv verkan på en kvinnlig 

fotbollsspelares snabbhet och uthållighet. Studien kan egentligen ses som en fortsättning på 
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tidigare studier som pekar mot intervallträningens fördelar (Helgerud et al. 2007; Rowan et al. 

2012) och ett försök att se om en ökad intensitet i kombination med en minskad 

träningsmängd skapar några förändringar på den fysiska prestationsförmågan även under 

slutet av säsongen. Även om resultatet inte tydligt pekar åt någon riktning är det intressant att 

se de små skillnaderna i de individuella prestationerna. Detta skapar således en förväntning 

inför framtida studier med andra ingångsvägar för att se hur små ändringar i träningen kan 

påverka prestationen hos de allra bästa. Fotboll är en sport där många andra faktorer än enbart 

de fysiska spelar in, exempelvis taktik och teknik vilka är färdigheter som är svåra att mäta. 

Detta gör att en bra fysisk förmåga inte kan vara lika med en hög prestation även om det finns 

studier som visar att det finns ett samband mellan prestationen och den fysiska förmågan 

(Mohr et al. 2003; Mohr et al. 2008; Andersson et al. 2010). Studier som denna leder därför 

inte direkt till att höja prestationen, däremot kan det vara med till att höja nivån.   

”Idrott är inte vetenskap – men vetenskapen kan höja nivån i idrotten” 

(Fritt översatt efter Michalsik & Bangsbo 2011, s. 3) 
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Bilaga 1 

Käll- och litteratursökningsbilaga 

 

Syfte och frågeställningar:  

 

Syftet är att undersöka om prestationsförmågan förbättras vid ökad träningsintensitet i form 

av intervallträning hos kvinniga elitfottbollsspelare .  

 

1. Vilken effekt har en ökad träningsintensitet i kombination med en minskad träningsmängd 

på syreupptagningsförmågan? 

2. Vilken effekt har en ökad träningsintensitet i kombination med en minskad träningsmängd 

på snabbheten? 

3. Är det möjligt genom en ökad träningsintensitet i kombination med minskad 

träningsmängd förbättra konditionen och snabbheten även under slutet av säsongen?  

 

Vilka sökord har du använt? 

Soccer, women, Bangsbo, Helgerud, Hoff, Intervals, Yo-Yo IR1, ACL, Injury, high intensity running, 

physiological, season, sprint, agility, anaerobic, aerobic, capacity, elite, test, reliability, validity, vo2 

max, field 

 

Var har du sökt? 

SportDiscus, PubMed, Google Scholar 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Soccer + women 

Bangsbo 

Helgerud 

Yo-Yo IR1+ reliability  

ACL + injury 

Physiological+soccer+season 

 



 

 

Kommentarer 

Artiklar som användts i tidigare arbeten skrivna på GIH av författarna kunde till stor del 

även användas i denna uppsats. Flertalet artiklar hittades även via käll- och 

litteraturförteckningar från andra artiklar. Flertalet böcker och artiklar tillhandahölls även 

av handledaren.  
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Skriftlig deltagerinformation: 

  
Effekt af intens og reduceret træning på præstationsevne samt muskulære 

og vaskulære tilpasninger hos kvindelige elite fodboldspillere 

  
Vi henvender os til dig for at spørge, om du vil være med i et videnskabeligt 

forsøg. Denne skrivelse skal informere dig om den eksperimentelle procedure for 

forsøget. Du bør først læse informationen grundig selv, hvorefter 

projektkoordinatoren vil gennemgå forsøget med dig. Sørg for at alle procedurer 

forklares, så du er sikker på, at du forstår dem. 

  

Baggrund 

Ved regelmæssig fysisk aktivitet sker der betydelige tilpasninger i muskler og 

kredsløb, såsom vækst af musklernes små blodkar (kapillærer), øget iltoptagelse 

og en forbedret evne til at danne energi ud fra ilt i muskelen. Træningsinducerede 

tilpasninger er gavnlige for præstationsevnen og intensiveret men reduceret 

træning kan muligvis forbedre den fodboldspecifikke præstationsevne hos i 

forvejen veltrænede fodbold spillere. 

  

Vi ved dog stadig ikke præcist, hvordan de forskellige træningseffekter skabes og 

ej heller, hvilken træningsform der giver den størst mulige effekt. I et tidligere 

studie har vi fundet at der efter to ugers intensiveret træning opnåedes 

fodboldspecifik præstationsfremgang hos mandlige fodboldspillere udenfor 

sæsonen med samtidige muskulære tilpasninger. Det er dog uklart, om denne 

effekt også vil gøre sig gældende hos kvinder og om den intensiverede træning 

med fordel kan implementeres i løbet af sæsonen hvor kampe udgør en stor del 

af det ugentlige træningsstress. Vi tror på at en øget træningsintensitet og 

reduceret træningsmængde vil være gavnlig for kvindelige elite fodboldspillere. 

Idet træningen vil give udslag i forbedrede træningseffekter på muskler, kredsløb 

samt forbedre den fodboldspecifikke præstationsevne og muligvis reducere 

forekomsten af skader hos den kvindelige elite fodboldspiller. 

  

Formål med studiet 

Hovedformålet med studiet er, at undersøge om man gennem intensiveret 

træning og reduceret træningsmængde i sæsonen kan opnå yderligere 

tilpasninger på muskulært og vaskulært niveau hos kvindelige elite 

fodboldspillere, samt om den fodboldspecifikke præstationsevne kan forbedres i 

forhold til normal fodboldtræning. Derudover undersøges, om den ændrede 



 

 

træning kan reducere skadesrisikoen for denne gruppe af elite udøvere som er 

vist at være 4-8 gange højere end hos den mandlige elite fodboldspiller. 

 

DET VIDENSKABSETISKE KOMITÉSYSTEM 

  

Forsøgspersonens rettigheder i et biomedicinsk forskningsprojekt. 

  

Som deltager i et biomedicinsk forskningsprojekt skal du vide at: 

  

·     din deltagelse i forskningsprojektet er frivilligt og kun kan ske efter, at du har 

fået både skriftlig og mundtlig information om forskningsprojektet og 

underskrevet samtykkeerklæringen 

·    du til enhver tid mundtligt, skriftligt eller ved anden klar tilkendegivelse kan 

trække dit samtykke til deltagelse tilbage og udtræde af forskningsprojektet. 

Såfremt du trækker dit samtykke tilbage påvirker dette ikke din ret til 

nuværende eller fremtidig behandling eller andre rettigheder, som du måtte 

have 

·  du har ret til at tage et familiemedlem, en ven eller en bekendt med til 

informationssamtalen 

·      du har ret til betænkningstid, før du underskriver samtykkeerklæringen 

·    oplysninger om dine helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre 

fortrolige oplysninger om dig, som fremkommer i forbindelse med 

forskningsprojektet, er omfattet af tavshedspligt 

·     opbevaring af oplysninger om dig, herunder oplysninger i dine blodprøver og 

væv, sker efter reglerne i lov om behandling af personoplysninger og 

sundhedsloven 

· der er mulighed for, at få aktindsigt i forsøgsprotokoller efter 

offentlighedslovens bestemmelser. Det vil sige, at du kan få adgang til at se 

alle papirer vedrørende din deltagelse i forsøget, bortset fra de dele, som 

indeholder forretningshemmeligheder eller fortrolige oplysninger om andre 

·      der er mulighed for at klage og få erstatning efter reglerne i lov om klage- 

og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 

  

Vi vil yderligere gøre opmærksom på: 

·     at der kan være uforudsigelige risici knyttet til deltagelse i forsøg 

·   at du kan udelukkes fra videre deltagelse i forsøget uden eget ønske, hvis der 

under forsøget opstår uforudsigelige problemer som at du bliver skadet og ikke 

kan indgå i den planlagte træning, eller hvis vi vurderer, at der af en eller anden 

grund er en risiko for dit helbred eller velbefindende 

·   at forsøget som helhed kan afbrydes, hvis der opstår uforudsigelige problemer, 

som et for stort frafald blandt forsøgspersonerne eller længerevarende sygdom 

blandt forsøgslederne 

·     at du kan frasige dig retten til oplysninger om din helbredstilstand 



 

 

·    at du kan få yderligere information om deltagelse i videnskabelige forsøg ved at 

læse de fortrykte tillæg ”Forsøgspersonens rettigheder i et biomedicinsk 

forskningsprojekt” og ”Før du beslutter dig” 

·   Projektet er anmeldt til datatilsynet efter persondataloven, og datatilsynet har 

fastsat nærmere vilkår for projektet til beskyttelse af dit privatliv 

  

Du kan naturligvis på et hvilket som helst tidspunkt før og under forsøget 

meddele, at du ikke længere ønsker at deltage i forsøget. 

  

Efter forsøget vil det biologiske materiale (muskelprøver og blodplasma prøver) 

blive opbevaret indtil alle for dette projekts relevante analyser er blevet 

gennemført. Hvis der er materiale tilbage opbevares dette for eventuelt brug i 

fremtidige forskningsprojekter, men kun efter ny godkendelse fra central 

videnskabsetisk komité. Alle prøver og data bliver kodede men hvis du ønsker 

det, kan du få dine resultater oplyst. 

  

I projektet indgår 60 forsøgspersoner. 

  

Ekstern støtte 

  

Midler til dækning forsøgsafvikling og analyser er bevilliget af The World Village of 

Women Sports Foundation (Dkr. 150.000). Forsøgspersonerne modtager 

dækning af transport udgifter og evt. tabt arbejdsfortjeneste men modtager ellers 

ingen ulempegodtgørelse. Støtten udbetales ved studiets begyndelse ved 

overførsel til konto ved Institut for Idræts bogholderi som betaler projektets 

regninger. Den forskningsansvarlige har ingen økonomisk tilknytning til 

støttegivere. Projektet er initieret af forsøgslederne og er ikke af kommerciel 

interesse. Muskelbiopsier? 

  

Eksperimentelle procedurer 

  

Som forsøgsperson udfører du i alt 12 ugers fodboldtræning. For kontrolgruppen 

(n=20) er alle 12 uger den normale fodboldtræning. For de to interventions 

grupper (G1 og G2, n=20) er de første 4 uger den normale fodboldtræning og de 

resterende 8 uger er med intensiveret fodboldtræning enten med (G1) eller uden 

(G2) ekstra styrketræning. Forskellige præstationstests udføres før interventionen 

samt efter 4  og 8 ugers træning. En muskelbiopsi udtages fra lårmusklen 

henholdsvis før og efter 8-ugers træningsperioden. Muskelbiopsierne udtages i 

hvile før arbejde. Forsøgspersonerne gennemfører en maksimal iltoptagelsestest 

samt styrketests før og efter 4 og 12 ugers træning. Derudover scannes 

forsøgspersonerne for muskelmasse, fedtprocent samt knogledensitet i en DXA-

scanner og får målt blodtryk i hvile. Blodprøver (~5ml) til bestemmelse af 

skadesmarkører og immunologisk respons til træningen udtages før og efter 

udvalgte træningspas og –øvelser i begyndelsen og mod slutningen af den 8 

ugers træningsperiode. 



 

 

  

Testningsprocedurer 

  

Screeningstest 

Det første du som forsøgsperson skal igennem i projektet er en screeningstest på 

løbebånd, hvor konditallet bestemmes. Du varmer op i 5 min. ved 10 km/t. Efter 2 

min.´s pause løbes til udmattelse, startende med løb i 3 min. ved 10 km/t 

efterfulgt af en hastighedsstigning på 1 km/t hvert minut, indtil udmattelse. 

Iltoptagelsen måles gennem hele testen. 

  

Løbebåndstest 

Du løber i 6 min. ved ca. 60% af hastigheden svarende til maksimal iltoptagelse 

(MAS; ~9-11 km/t) og efter 2 min.´s pause løbes i 6 min. ved 75% af MAS (~12-

14 km/t). Efter 5 min.´s pause gentages testen som angivet for screeningstesten. 

Før, under og efter de enkelte arbejdsperioder måles iltoptagelse og ventilation, 

samt pulsfrekvens. I hvile og umiddelbart efter hver arbejdsperiode udtages en 

blodprøve fra et kateter (plasticrør) indlagt inden testen til bestemmelse af bl.a. 

mælkesyreniveau, pH, sukker og ion (Na+, K+, Cl-) koncentrationer. 

  

Yo-Yo test 

Yo-Yo interval restitutionstesten niveau 1 er en løbetest, hvor hastigheden 

gradvist øges og hastigheden styres af signaler fra en CD-afspiller. Du løber 2x20 

m. adskilt af en 180° vending. Mellem hvert 20 m løb har du 10 sek. aktiv pause. 

Første gang du ikke når tilbage indenfor den angivne tid får du en advarsel og 

anden gang slutter testen. Pulsfrekvens måles og tilbagelagt distance under 

testen registreres som resultat. 

  

Agility og sprint test 

Agilitytesten består af en opsat bane hvor du udfordres på forskellige 

løbemønstre (2x5 m med 180° vending + 4 ”high-speed turns” ved forskellige 

vinkler). Tid til gennemførelse af banen registreres som testresultat. 

Sprinttesten består af 3x30-m maksimal sprint (4-5 sekunder) med split tid på 5-

m. For at sikre optimal restitution mellem sprinter adskilles de af minimum 2 min 

pause. 

  

Styrketests 

Din styrke bliver målt under en 3 gentagne maksimale knæ-ekstensioner (spark), 

hvor den højest producerede kraft (Watt) måles. Din hoppehøjde bestemmes via 

3 gentagne ”counter-movement jumps” hvor kraften måles på en kraft platform og 

hoppehøjden beregnes på baggrund af vægt og afsætsstyrke. 

  

Sundhedstests 

Du bliver scannet i en DXA-scanner (~10 min) hvor fedtprocent, knogledensitet og 

total muskelmasse måles og efter DXA-scanning måles blodtrykket 6 gange. 

  



 

 

Muskelprøver 

  

I alt udtages to muskelprøver, hvor hver muskelprøve vejer 50-100 mg og er på 

størrelse med ca. to riskorn. Prøverne udtages i hvile. 

  

Procedure for udtagelse af muskelbiopsi 

Området hvor muskelprøven skal udtages, rengøres og steriliseres med sprit. 

Hud og fascia (bindevævshinde omkring musklen) bedøves med 

bedøvelsesmidlet Lidocain. Med en skalpel laves et ca. 1- 1.5 cm langt snit 

gennem hud og fascia. Muskelbiopsien udtages ved brug af en Bergstrøm 

biopsinål, en procedure der tager nogle få sekunder. Efter indgrebet lukkes huden 

med steristrips (plaster som lukker åbningen i huden) og dækkes med vandtæt 

plaster. 

  

Mulige gener af proceduren: Normalt foregår udtagelse af muskelprøver uden 

nævneværdige gener, dog kan der i enkelte tilfælde være en kortvarig smerte i 

forbindelse med udtagelsen. Der kan udføres arbejde/fysisk aktivitet straks efter 

muskelbiopsier. Der kan være ømhed i optil ca. 4 dage efter forsøget. Ved 

udtagning af nåle-biopsier er der en risiko for at sensoriske nerver beskadiges 

lokalt. Dette vil betyde at et område på huden føles sovende i op til 1 år efter 

forsøget. I sjældne tilfælde kan en lokal motorisk nerve beskadiges. I så fald kan 

evnen til at aktivere en lille del af musklen mistes, men totalt set vil 

muskelfunktionen være upåvirket. Desuden er der en risiko for infektion i såret, 

hvor muskelbiopsierne er taget igennem. Risikoen for infektion modvirkes via 

instruktion til deltagerne om behandling af biopsisåret. Udtagelse af 

muskelbiopsier er rutine på forsøgslaboratoriet, og er forløbet uden betydende 

komplikationer i mere end 25 år. 

  

Blodprøver 

 

Før samt efter 4 og 12 ugers træning udføres forsøg på løbebånd hvor et kateter 

lægges i armen, så flere blodprøver kan blive taget efter kun et stik i armen. 

Derudover i lægges et kateter under træning så blodprøver kan tages før og efter 

træningssession samt før og efter specifikke træningsøvelser. Kateteret består af 

et plastikrør der lægges i en vene i armen samt en trevejshane hvor blodprøver 

gentagne gange kan trækkes fra. I forsøget udtages i alt ca. 100 ml blod fordelt 

over to forsøgsgange adskilt af 9-10 uger. Ved indlæggelse af kateteret bliver du 

lagt hvilende, og et område på armen rengøres og steriliseres med sprit. 

Kateteret indføres sterilt fra pakningen og metaldelen, der benyttedes til at prikke 

igennem huden og venen, trækkes ud. Tilbage er et lille plastikrør inde i blodåren. 

Kateteret skylles med saltvand efter hver blodprøve for at undgå tilstopning af 

kateteret. Den enkelte forsøgsperson får sin egen navngivne beholder med 

saltvand. 

  



 

 

Mulige gener af proceduren: Indlæggelse af venøst kateter er normalt ikke 

forbundet med særlige gener foruden et lille prik på huden. I enkelte tilfælde kan 

der dog efter proceduren opstå et ødem og huden bliver gul/blå og området 

hæver lidt. Dette forsvinder normalt efter en til to dage. 

  

Risici ved deltagelse i forskningsprojektet 

Forudsigelige risici og bivirkninger ved forsøget er små. Normalt foregår 

udtagelse af muskelprøver uden nævneværdige gener. Den strålingsmængde du 

modtager i forbindelse med en DXA scanning er meget lille (~0,02 mSv) og af De 

centrale videnskabsetiske komiteer klassificeret som ubetydelig med risiko for 

stråling på 1 til 1 million eller mindre. Du skal være opmærksom på at der altid 

kan være uforudsigelige risici og belastninger tilknyttet til deltagelse i 

biomedicinske forskningsprojekter. 

  

Nytte ved forsøget 

Videnskabelig nytte: Den videnskabelige nytte er, at dette projekt vil kunne 

resultere i ny viden om, hvorvidt arbejdsintensitet er af betydning for at opnå 

optimale effekter af træning på musklers egenskaber, herunder protein- og 

genudtryk samt på fodboldspecifik præstationsevne. Denne information er vigtig 

ud fra grundforskningsperspektiv, men er også vigtig for at kunne give 

anbefalinger til, hvordan man bedst skal motionere/træne for at opnå størst mulig 

tilpasning i muskler og kredsløb. 

  

Nytte for den deltagende forsøgsperson: For den deltagende forsøgsperson giver 

den reducerede træningsmængde mulighed for mere restitutionstid og kan 

formentlig nedsætte skadesrisikoen blandt de kvindelige elite fodboldspillere, som 

bliver vurderet 4-8 gange højere end hos de mandlige elite fodboldspillere. Du 

kan som forsøgsperson få del i egne data og resultater, hvis dette ønskes. 

Målinger af interesse for dig kunne blandt andet være præstationsevne, kondital, 

muskelfibertypesammensætning og antallet af blodårer i musklen samt 

kropskomposition målt via DXA-scanningen. 
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