
 
 

 
 

Finns det någon variation i CMJ som återföljs 

av förändringar i någon av pulsvariationerna 

och handstyrkan? 

 

 

 

 

Författare: Robin Karlsson 

 

 

Författare: Robin Karlsson    Handledare: Kajsa Gilenstam 

Idrottsmedicin A, 30 hp    Examinator: Christer Malm 

Magisteruppsatts    Idrottsmedicinska enheten 

Våren 2013  Institutionen för kirurgisk och 

Perioperativ vetenskap 



 
 

Innehållsförteckning 

Abstract ...................................................................................................................................... 3 

1. Introduktion ............................................................................................................................ 1 

1.1. Översikt av forskningsrapporter om Overreaching ......................................................... 2 

1.2. Befintliga mätmetoder ..................................................................................................... 2 

1.2.1. Fysiologiska .............................................................................................................. 3 

1.2.2. Psykologiska ............................................................................................................. 3 

1.2.3. Immunlogiska ........................................................................................................... 4 

Syfte ........................................................................................................................................... 4 

2. Material och Metod ................................................................................................................ 4 

3. Resultat ................................................................................................................................... 6 

4. Diskussion .............................................................................................................................. 8 

4.1 Metoddiskussion ............................................................................................................. 10 

5. Konklusion ........................................................................................................................... 10 

6. Framtida forskning ............................................................................................................... 11 

Referenser ................................................................................................................................. 12 

Bilaga ....................................................................................................................................... 15 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Introduction 

Successful training is a key for athletes to make progress in their development. Training must 

not just involve overload, but also must prevent the combination of excessive overload plus 

inadequate recovery. Athletes can experience short-term performance decrement without 

severe psychological or lasting other negative symptoms. Too much hard exercise or too little 

sleep can cause overtraining, a condition in which the subject can prevent to be away from the 

sport for several weeks or months. Previous studies have detected that it is important to avoid 

overtraining. A reliable method is currently not available to detect the warning signs in time 

to prevent it. 

AIM:  When physical performance deteriorates with overtraining is the purpose of the current 

study to determine whether impaired explosive strength performance (CMJ) is related to the 

change in HRV and static strength (grip strength) between the best and worst test day during 

one season. 

Purpose and Methods: Variation in CMJ was investigated in eight elite floorball players 

(four women and four men). Heart rate variability (HRV) was measured using a heart rate 

monitor. The subjects were in supine position for ten minutes and changed into a standing 

position for eight minutes when HRV was recorded. After the mentees had performed HRV 

recording, three CMJ jumps and grip strength test was made where the best result was noted. 

This jump and grip strength was done to check upper and lower body strength.  

Results: Significant differences were detected in CMJ, HRV, but not in grip strength. In HRV 

occurred the significance of all the variables, but the most obvious differences were detected 

in average heart lying/standing and resting heart rate.  

Conclusions: Significant differences were detected in CMJ, HRV but not in the grip strength. 

Impaired explosive strength (CMJ) is related to changes in HRV, but not static strength.  

Keywords: Heart rate variability, Overreaching, Overtraining.   
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1. Introduktion 

Den största utmaningen för en idrottare är att finna en balans mellan optimal 

träningsvolym/intensitet kontra lagom återhämtning för att åstadkomma optimal utveckling i 

fysisk prestation (Meeusen et al., 2013; Kenttä et al., 2011; Meeusen et al., 2006; Hallén et 

al., 2011). För mycket träning kan ge negativa effekter i form av skador och sjukdomar, 

medan för lite träning gör att idrottaren inte uppnår sin maximala prestanda (Meeusen et al., 

2013). Överträning är ett snabbt växande bekymmer inom sportens värld, då eliten inte längre 

är glada amatörer som jobbar på sidan om utan professionella idrottare som lever på och för 

sin idrott. Prestation, resultat och personlighet påverkar deras möjlighet att fortsätta leva på 

sin idrott (Richardson et al., 2008).  

Överträning är ett vitt begrepp där besvär uppstår efter att man tränat för mycket eller vilat för 

lite, men att tillståndet kan se olika ut och att det kan definieras på olika sätt (Åkerfeldt., 

2008). Definitionerna av överträning är många. Studierna betonar överträning på olika sätt 

overreaching OR även kallad short term OT, där idrottarna kan träna så att de just ligger under 

gränsen för överträning (planerad OR), för att sedan minska träningen och öka 

återhämtningen för att uppnå en överkompensation (Åkerfeldt., 2008). Om inte vilan kommer 

i tid inträffar ingen överkompensation, utan istället leder det till det fruktade tillståndet - 

Overtraningsyndrome (OTS) (Meeusen et al., 2013; Åkerfeldt., 2008; Pruvis et al., 2010; 

Hedelin et al., 2000). Dock är problemen gemensamma för alla dessa begrepp och de 

förklaras genom att man tränar för mycket eller vilar för lite. I innevarande studie används 

begreppet over-reaching (OR) för att beskriva prestationsminskning hos försökspersonerna 

och ”Överträning” som ett samlingsbegrepp för både OT och OR. 

I och med att ett ökande antal drabbas av oplanerad OR har också sökandet efter metoder att 

finna och diagnostisera överträning ökat. Biologiska och fysiologiska tester i labbmiljö har 

använts och utvecklats. Testerna är ofta inte heltäckande, utan det krävs fler tester för att 

säkerställa en diagnos (Urhasusen et al., 2002). Om återhämtningsdelen inte står i dimension 

till de belastningar som utövas riskerar idrottaren att bli övertränad (Åkerfeldt., 2008). Fysisk 

aktivitet är inte den enda påfrestningen som kan ställas på kroppen utan även psykisk stress 

från omgivningen i form av tävlingar, relationer, skolan och så vidare kan bidra till att få 

kraven att bli för stora (Budgett., 1998). Alla har en individuell tröskel för hur mycket 

belastning de tål. Vad som kan få någon att bli övertränad kan vara en optimal 

träningsbelastning för en annan (Budgett., 1994). 

Ett av problemen med studier inom OR är att de är utformade på många olika sätt och att det 

därför är svårt att få en samlad bild av problemet (Halson et al., 2004). OR genomgås av en 

rad olika symtom (Raglin., 1993; Meeusen et al., 2012). Fry et al., (1991) har framställt en 

tabell över en mängd av de vanligast återkommande av OR. Diagnos på dessa symtom kan 

inte fastställas bara genom att en försöksperson har ett fåtal av dem utan ett kluster av symtom 

behöver finnas samtidigt för att kunna säkerställa så att det inte är andra sjukdomar eller 

orsaker bakom symtomen. Antalet symtom och deras diffusa karaktär gör det svårt att bedöma 

överträning (Smith., 2000). Överträning kan påverkas på olika sätt i det autonoma 

nervsystemet, så som sympatisk eller parasympatisk överträning, där det sympatiska oftast 
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uppträder i anaeroba idrotter, och i den parasympatiska som oftast återfinns i aeroba idrotter 

(se tabell 1) (Åkerfeldt., 2008). 

                       Tabell 1. Symtom på prestationsförändring 

Parasympatiska Sympatiska 

↑ Submaximal puls ↓ Lust att träna 

Förändrad vilopuls ↓ Glädje av träning 

Heart rate variability ↑ Noradrenalin och adrenalin 

↓ Syreupptagningsförmåga Prestationsförsämring 

↓ Prestation ↓ Vilopuls 

Viktnedgång 

Sömnbesvär 

↓ Blodsocker 

Viktökning/sänkt sexualdrift 

1.1. Översikt av forskningsrapporter om Overreaching 

OR och OTS påminner mycket om varandra och där den huvudsakliga skillnaden är i hur 

länge prestationsförsämringen varar samt hur lång återhämtning som krävs innan idrottaren är 

återställd. Detta kan vidare ge möjligheter att se OR som ett förstadie till OTS. OR behöver 

dock inte utvecklas till OTS om rätt insatser vidtas (Richardson et al., 2008). OR bedöms 

genom många olika biologiska markörer, en av de stora bristerna är avsaknaden av en 

allomfattande metod (Petibois et al., 2002).  

En intressant punkt är att Aeroba idrottare drabbas i större utsträckning av OR än anaeroba, 

och det kan bero på att idrottare i anaeroba sporter ofta har längre pauser mellan sina 

arbetsintervaller (Budgett., 1994). En studie på OR har gjorts där målet var att försöka uppnå 

OR genom korta intervaller nära maximal ansträngning vilket misslyckades, alltså ännu en 

förklaring på att de långa pauserna förhindrar OR (Fry et al., 1994). Exakta siffror på antalet 

OR-drabbade är svårt att hitta då många av studierna inte anger OR exakt då förklaringarna 

vill gå isär, vilket leder till att det inte går att säkerställa om idrottarna varit övertränade eller 

OR. Även om det är svårt att få exakta siffror så finns det en del studier som belyser 

diagnosens dominans. En ett års studie på 400 simmare som tränade upp till 14000 meter om 

dagen, var det 10 % risk att drabbas av symtom som skulle kunna tyda på OR (se tabell 1) 

(Morgan et al., 1987). En brittisk studie gjord på 257 elitidrottare testades under en 12 

månaders period och granskades utifrån deras egna subjektiva upplevelse att 15 % var 

övertränade, och av dessa upplevde 50 % att OR hade uppstått under tävlingssäsongen 

(Koutedakis et al., 1998). 

1.2. Befintliga mätmetoder 

Mängder av mätmetoder har utarbetats för att försöka diagnostisera OR. Men i nuläget finns 

ingen säker metod för att kunna fastlägga vilken försöksperson som kommer att drabbas av 

OR. Vidare saknas välutarbetade metoder för att upptäcka OR i ett tidigt skede (Åkerfeldt., 

2008). Prestationsförsämring indikerar på OR och är en bra mätmetod för att upptäcka OR i 

tid (Badgett., 1998; Budgett et al., 2000; Urhausen et al., 1995; Dupuy et al., 2012). Många 

gånger är dock inte prestationsförsämring det första symtomet och när detta uppkommer kan 

försökspersonen redan vara långt in i processen, vilket skapar behov av en tidigare 
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diagnostiseringsmetod (Smith., 2000). Svårigheterna med att upptäcka prestationsförsämring 

och dess omfattning beror till stor del på vilken sport idrottaren utövar och vilka moment. Ett 

”stress-test” ger dock en god indikation på att försökspersonen är övertränad, och utförs 

genom att försökspersonen arbetar 10 % över sin anaeroba tröskel på en träningscykel till 

utmattning. Ett försämrat resultat tyder på att en försöksperson är OR-drabbad och är ett 

effektivt sätt att upptäcka OR (Urhausen et al., 2002).  

En förändrad puls på 5 slag eller mer per minut i vila är en indikator på OR (Johnson et al., 

1992). Detta är en enkel och billig mätmetod som försökspersonen kan utföra dagligen utan 

att ha tillgång till testutrustning. Dock måste det bortses att en förhöjd vilopuls kan vara ett 

tecken på sjukdom eller en infektion i kroppen (Larsen et al., 2011). Även maximal puls är i 

OR-idrottare ofta förändrad (Bosquet et al., 2008; Urhausen et al., 2002). Detta handlar dock 

om en sänkning mellan 3-5 slag/min vilket är så litet och svårt att notera (Urhausen et al., 

2002). Att upptäcka OR med hjälp av HRV blir allt vanligare och sker genom att kolla om 

försökspersonen har ett sympatiskt påslag med hjälp pulsen (Akselrod., 1995; Hedelin et al., 

2000). Sympatisk aktivitet skapas via en enkel autonom provokation genom att ändra 

kroppsställning från liggande till stående, vilket resulterar i ett sympatiskt påslag. Detta 

kommer att skapa en förhöjning av HR i de allra flesta friska försökspersonerna (Aubert et al., 

2003). Det stora problemet här är att det inte finns säkra parametrar mellan OR, OTS eller 

HRV, vilket gör det komplicerat att kolla på eftersom HRV skiljer sig mycket från 

försöksperson till försöksperson och därför svårt att använda (Hedelin et al., 2000; Bosquet et 

al., 2008).  

1.2.1. Fysiologiska 

CMJ-hopp är ett test som har stor reliabilitet och trovärdighet för att testa explosiv styrka hos 

individer som lagsportare (Markovic et al., 2004). Det är även ett användbart 

diagnostiseringsverktyg för att studera hurdant svar en försöksperson har på träningen 

(Comarck et al., 2008).  Metodmässigt har den god utförbarhet för att kontrollera en 

försökspersons explosiva styrka hur den varieras efter en träning med hård belastning, och 

efter match under en hel säsong. Då kan man med hjälp av hopphöjden i CMJ-hoppen 

upptäcka varierande resultat. Explosiv styrka påverkas alltså före statisk styrka hos en 

försöksperson vilket även Meeusen et al., (2013) håller med om, men även neuromuskulär 

trötthet och teknik kan påverka den explosiva styrkan (Comarck et al., 2008). Gripen testet 

ingår i innebandyns kapacitetsanalys och används för att testa den maximala styrkan i 

underarmarmarna (SIBF., 2012). Validiteten och reliabiliteten gällande gripen som 

testinstrument bör ha testats med godkända resultat eftersom testet är godkänt för mätning av 

överkroppsstyrkan enligt fysprofilen (SIBF., 2012).    

1.2.2. Psykologiska 

Psykisk obalans, humörsvängningar och en reducerad uppskattad förmåga till att agera är 

tidiga tecken på OR (Urhausen et al., 2002; Dupuy et al., 2012). OR verkar allmänt bestå av 

flera likheter med klinisk djup nedstämdhet ifråga om symtom (Armstrong et al., 2002). 

Enligt Kenttä et al., (1998) modell kan en försöksperson vara under olika former av stress så 

som fysiologisk, psykologisk och socialt. Dessa kan samarbeta tillsammans och samverkar 

med varandra och ger en samlad stressmängd. OR uppfattas alltså inte bara som en 
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fysiologisk diagnos utan flertalet psykologiska och sociala aspekter spelar också in. Beroende 

på den prestanda som fås och den potens som finns att hantera stress så fås antingen en 

anpassning eller otillräcklig anpassning. Modellen Profile Of Mood States (POMS) kan 

användas för att anpassa träningsmängden efter en försökspersons humörkurvor för att minska 

risken för OR (Budgett., 1998). Svårigheten att använda psykologiska mönster för att 

upptäcka tidiga tecken på OR ligger ofta i ett saknande av referensvärde att jämföra mot, då 

försökspersonens psykologiska status ofta förändras långt innan försökspersonen upptäcker en 

förändring i prestationsförmågan, och då försökspersonens humör ofta förändras i takt med att 

träningsmängden förändras (Urhausen et al., 2002). 

1.2.3. Immunlogiska 

Trots att kunskapen hos forskarna inte är särkilt bred inom detta område kan man ändå säga 

att långa överträningsperioder, ofullständig näringstillförsel och stressrelaterat till 

psykologiska faktorer har stor effekt på immunförsvaret. Dock ska man veta att alla 

förändringar som sker via fysisk aktivitet är knappast negativa element (Svensson et al., 

2008). De OR-drabbade verkar ha mindre ansamlingar av noradrenalin efter utmattande 

arbete. En viss parallell till om den OR-drabbade har denna minskning eller inte dras till om 

försökspersonen har en sympatisk eller parasympatisk OR. Rubbade sömnvanor är ett symtom 

av OR och uppstår i 90 % av fallen och kan inverka negativt på försökspersonen då det är 

under sömnfasen som kroppen får en stor del av sin återhämtning (Johnson et al., 1992; 

Budgett., 1998).  

Syfte 

Då fysisk prestationsförmåga försämras vid överträning är syftet att kontrollera om försämrad 

explosiv styrkeprestation (CMJ) är relaterad till förändring av HRV och statisk styrka 

(handstyrka). 

2. Material och Metod 

En översikt över det vetenskapliga området om Heart Rate Variabillity (HRV) har gjorts och 

följande sökord har använts: Heart rate variability, Overreaching, Overtraining. Utöver denna 

information har även två intervjutillfällen utförts med en individ som doktorerat inom 

överträningsområdet och är ansvarig för kardiovaskuläravdelningen på Umeå 

Universitetssjukhus, för att få en större kännedom om hur det fungerar och vad för 

indikationer som reflekterar att en idrottare håller på att bli övertränad. 

Försökspersoner. 8 elitinnebandyspelare (4 män och 4 kvinnor), i åldrarna 18-30 års ålder, 

ställde upp frivilligt för studien. Deltagarna hade en tävlingsbakgrund på kring 6-20 år. De 

vara alla aktiva innebandyspelare. Försökspersonerna informerades om de tillvägagångssätt 

och målen för studien och gav sitt muntliga samtycke att delta samt att de kan avbryta när som 

helst.  

Procedurer. Testerna försökspersonerna utförde fortgick under andra halvan av säsongen 

med minst en dags vila efter match. Testet var vidare uppdelat i fyra veckor med ett test per 
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vecka med en testledare som gav instruktioner. De var indelade i två grupper där herrarna 

körde för sig och damerna för sig. Varje testomgång tog drygt en timme att fullföljas och 

gjordes på 4 försökspersoner 1 timme före träningen. Försökspersonerna skulle komma dit 

utan att ha tränat eller utsatts för någon form av ansträngning två timmar innan, just för att 

inte påverka hjärtfrekvensen.  

Heart Rate Variability (HRV). Pulsmätningen och inspelningen av hjärtrytmen spelades in 

under olika kroppspositioner för att få ut olika variabler om hur HRV förändras vid 

provocering kopplat till överträningssyndrom (se tabell 2). Testet utfördes på 2 

försökspersoner åt gången med hjälp av en pulsklocka Suunto td6 Black Fusion (England).  

Enligt tidigare metod utfört av Hedelin et al., (2000) utgick pulsmätningen utifrån samma 

metod som ett arbets EKG.  Pulsmätningen pågick i 18 minuter med försök till kontrollerad 

andning med omkring 12 andetag per minut för att få ett parasympatiskt påslag, och var 

uppdelad i två lägen, 10 minuter liggandes och 8 minuter stående. Efter 5 minuter i liggande 

läge togs även en vilopuls ut för att se variationen under samtliga testtillfällen. Vid 

uppresandet efter tio minuter hjälpte de två andra försökspersonerna dem till stående läge och 

pulshöjningen kontrollerades i omkring 2 minuter för att kontrollera så att försökspersonen 

inte förlorar medvetandet (se tabell 2). Efter att de två första försökspersonerna utfört testet 

startades den andra mätningen på de två andra försökspersonerna.  

Fysiska tester 

De färdiga försökspersonerna fick sedan göra tre CMJ (Counter Movement Jump) med 

armpendling och ett vristhopp innan landningen där det bästa resultatet togs ut. Detta utfördes 

för att mäta explosiv styrka i nedre delen av kroppen. Standardiseringen av testet följdes 

enligt (SIBF., 2012). Hopptestet utfördes på hoppmattan Chronojump Boscosystem (England) 

med en rapporterad felmarginal på 0,1 %. Sedan utfördes även ett test för överkroppsstyrka 

och det med hjälp av handstyrka. Handstyrkan mättes med Saehan Digital Hand 

Dynamometer SH5003 (Korea) med en rapporterad felmarginal på 2hg och de fick nypa tre 

gånger vardera och precis som vid hopptestet togs det bästa resultatet ut (se tabell 2). Detta 

standardiserades via instruktionsboken hur grepp och kroppshållning av handdynamometern 

skulle se ut. Hjärtfrekvensen spelades in och studerades sedan på data för att få fram variabler 

till analysen. Testdata valdes utifrån den ”bästa” och ”sämsta” testomgången av CMJ-hoppen 

och betecknades som ”sämst” och ”bäst”. Detta utfördes för att forskning har visat att den 

explosiva styrkan påverkas före den statiska styrkan 
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Tabell 2. Testets utförande 

Inför varje testomgång  

Inspelning av pulsen   

10 minuter 

liggande 

   

Vilopulsregistrering efter fem minuter  

Kontroll av puls vid 

uppstigning 

  

Åtta minuter stående   

    

Explosiv styrkekontroll   

CMJ-hopp/ tre 

försök (bästa 

togs ut) 

   

    

Statisk styrkekontroll  

Handstyrketest/ 

tre försök 

(bästa togs ut) 

   

  
 
 

Statistik  

Vid visuell granskning visade de sig att resultaten inte var normalfördelade och därför valdes 

icke parametrisk statistisk analys med hjälp av Wilcoxons test för två beroende grupper och 

för att se om de var statistiskt signifikans mellan de utvalda testtillfällena ”bäst” och ”sämst”.  

Resultaten redovisas med median och interkvartilbredd. Ett p-värde < 0,05 ansågs signifikant. 

Statistiska-analyser gjordes med hjälp av SPSS (version 21).   

3. Resultat 

Två testtillfällen valdes ut genom försökspersonernas CMJ- resultat från de fyra 

testomgångarna och betecknades som "bästa" och "sämsta" testomgångar (se tabell 3). 

Signifikanta skillnader upptäcktes i dessa två test i HRV, CMJ, men inte gällande greppstyrka 

(se tabell 4). I HRV uppstod det signifikans i alla variabler, men dem tydligaste skillnaderna 

upptäcktes i medelpuls liggande/stående och i vilopulsen (se tabell 4). HRV antogs kunna ge 

både större och minskade skillnader beroende på vilken form av sympatisk eller 

parasympatisk aktivitet som ägde rum i det autonoma nervsystemet. Därför omräknades 

pulsvariationen från exakta siffror till förändring från utgångsvärdet "det starka värdet" och 

sedan undersöktes förändringens storlek där riktningen inte hade någon betydelse. Explosiv 

styrka påverkas tidigare än statisk styrka då signifikanta skillnader upptäcktes endast i 

explosiv styrka (se tabell 4).   
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Tabell 3. Jämförelse mellan de 2 utvalda tesomgångarna "bäst" och "sämst" i CMJ, 

handstyrka. Damer (D) samt herrar (H). 

 

    Bäst  Sämst 

 CMJ Handstyrka CMJ   Handstyrka 

1D 28 42.9 – 2    0 

2D 29.6 41.1 – 0.1 – 3.7 

3D 21.6 41.9 – 0.6 – 3.4 

4D 26.3 45.1 – 4    3.2 

     

1H 35.6 65.6 – 2.6 – 5.5 

2H 37 65 – 3.4 – 3.7 

3H 38 73.8 – 4.3    8 

4H 38 73.8 – 2 – 2.2 

 

Testerna är CMJ = Counter rmovement Jump med armpendling (cm) för att kontrollera hopphöjd och 

Handstyrka med dynamometer (kg) testar greppstyrkan. 

 

Tabell 4. Pulsvariation och styrkevariabler mellan ”bäst” och ”sämst” på gruppnivå. 

 

  

Median  

       

Interkvartilbredd 

       

          Range 

   

     Sig 

CMJ 1 32.6        26.7 – 37.8         21.6 - 39   

CMJ 2 31.3        23.5 – 33.7         21 – 29.4    0.012* 

Handstyrka 1 55.1        42.2 – 71.7         41.1 - 80   

Handstyrka 2 54.2        39.8 – 69         37.4 – 8.8    0.123- 

Medelliggpuls 1 63.3        56.8 – 70         55.7 - 73   

Medelliggpuls 2 61.4        53.6 – 68.5         48.9 – 71.4    0.012* 

Medelståpuls 1 79.2        70.5 – 88.4         62.7 – 88.5   

Medelståpuls 2 78        67.4 – 81.3         59.2 - 92   0.012* 

Skillnadståligg puls 1 13        11.3 – 17.1         7 – 30.6   

Skillnadståligg puls 2 15.2        10.9 – 17.3         9.4 – 22.9   0.018* 

Pulsskillnaduppres 1 34        30.5 – 43.8        20 – 47   

Pulsskillnaduppres 2 35.5        30.3 – 43.3        25 – 46   0.027* 

Vilopuls 1 58.5        53.3 – 66.5        47 - 70  

Vilopuls 2 54.5        50 - 57        43 - 62   0.016* 

 

A = bästa testomgång och B = sämsta testomgång utifrån styrkevariablerna (CMJ, Handstyrka & 

pulsvariationerna). *P < 0,05  
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4. Diskussion 

Genom att jämföra testresultat mellan "bästa" och "sämsta" testomgång uppmättes 

signifikanta skillnader i CMJ och HRV- variabler men inte i greppstyrka. Den signifikanta 

skillnaden i CMJ går dock inte att bedöma, då vi använde CMJ- resultatet för att identifiera 

"bästa" och "sämsta" testtillfälle för varje försöksperson. Men enligt forskning är det mycket 

möjligt att CMJ är en känslig variabel för att mäta prestationsförsämring då explosiv styrka 

påverkas före statisk styrka vid belastning (Meeusen et al., 2013). Man måste även ta hänsyn 

till att de signifikanta skillnaderna i HRV- variablerna kan påverkas av andra orsaker än 

prestationsförändring. Det var tänkt att försökspersonerna skulle vara utvilade vid test 1 då de 

kom tillbaka från julledigheten, men det är möjligt att detta inte stämde då samma hopptest 

utfördes enligt samma metod några veckor tidigare och då alla försökspersoner hade ett 

betydligt bättre resultat jämfört med hela testomgången (se bilaga).  

Att pulsen uppträder på ett annat sätt kan indikera på OR och är ett välbekant faktum samt en 

ganska enkel och tydlig diagnostiseringsmetod att mäta av (Johnson et al., 1992; Halson et al., 

2004). Problemet här ligger kanske främst i att pulsen även i vanliga fall kan växla flera slag 

per minut beroende på i vilken miljö idrottaren befinner sig i, hur vätskeintaget ser ut eller om 

idrottaren har någon sorts infektion i kroppen (Larsen et al., 2011 & Svensson et al., 2008). 

Ändå påstås enligt (Larsen et al., 2011) att överdriven eller långvarig pulsvariation kan 

tillsammans med mentala symtom och fysiologiska stressfaktorer eventuellt kan vara 

någonting att undersöka i framtiden, det kan vidare spenderas för att idrottaren själv ska ha 

utförbarhet att kunna upptäcka om han/hon är på väg in i OR utan att behöva kontakta kliniker 

eller testmiljö. 

Testförändringarna utifrån CMJ – hoppen kan vara kopplat till varierande vilopuls. 

Testledaren i innevarande studie upptäckte att försökspersonerna hade en varierande vilopuls 

vid ett antal testtillfällen och uppfattade stora avvikelser i hur denna betedde sig. Detta 

upptäcktes även efter studien då signifikant skillnader upptäcktes (se tabell 4). Vilket enligt 

tidigare studie (Urhausen et al., 2002) kan påverkat hopphöjden i CMJ – hoppen i och med att 

detta är kopplat till OTS. Det stora problemet med att skatta pulsen (HRV) är att det finns en 

stor växling mellan försökspersonerna i HRV, vilket gör det svårt att dra slutsatser på enstaka 

eller få testpersoner och dessutom är de svårt att bedöma pulsen då det inte finns något säkert 

samband mellan HRV- parametrar och OR. Dock känns det osäkert som mätmetod eftersom 

puls kan variera av så många orsaker (Hedelin et al., 2000; Bosquets et al., 2008).  

Prestationsförsämring trots bibehållen eller ökad träningsmängd kan ofta ses som den 

avgörande signalen på ifall en försöksperson är OR-drabbad eller inte (Halson et al., 2004). 

Dock varierar prestationen hos en idrottare över olika perioder vilket förvärrar 

diagnostiseringen (Hallén et al., 2011). Prestationsförsämring över tid återstår kanske dock 

som ett tecken på att någonting är fel i idrottarens träningsupplägg och oavsett om det är OR-

stadiet idrottaren befinner sig i eller om det är någon annan medverkande kraft som spelar in 

så är det kanske en risk på att någonting bör bli annorlunda. 
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Handstyrkan visade på små variationer i prestation. Kanske beroende på att greppstyrka inte 

är en central del av innebandy och därför är inte dessa muskler så tungt belastade, eller så är 

det ett test som inte är så känsligt för normala prestationsförändringar. Tidigare studier har 

visat att handstyrka är en prestationsförmåga som håller sig förhållandevis stabil (Meeusen et 

al., 2013) och det understödjer innevarande studies teori att handstyrka inte är en bra 

mätmetod för att kontrollera status och förhindra OR på idrottare. Statisk styrka påverkas 

långsammare än explosiv styrka vilket stödjer innevarande studies teori, men och andra sidan 

har greppstyrka visat sig vara en variabel som visar på generell träningsnivå hos idrottare 

(Meeusen et al., 2013). Hög hastighet till exempel sprintning och power som testades med 

CMJ-hopp verkar vara mer känsliga för stress eller belastningsträning och är de första typerna 

av prestandaminskningar som sker. Även om det inte studerats mycket indikerar vissa data 

också att psykologiska variabler kan vara känsliga för belastningsträning eller OR. Detta visar 

på stora variationer i CMJ – frågan är om detta indikerar på för mycket träning eller inte, detta 

återstår att ta reda på. 

Träningsvolymen under testveckornas upplägg för de båda grupperna var varierade och 

innehöll både tunga och lättare pass då det inte fanns möjlighet att påverka träningsupplägget, 

varierade träningsbelastningen naturligt utefter tränarnas träningsplanering. Det spelades även 

matcher under den gångna testperioden som kan ha påverkat spelarnas prestation. Passen 

formades utifrån detta plus att spelarna skulle ha minst en dags vila mellan varje match för att 

återhämta kroppen så inte resultaten påverkas.  

Att kunna undvika att hamna i överträningsstadiet är inte lätt (Hallén et al., 2011). Den bästa 

behandlingen vid överträningen är att tänka och lyssna på kroppen före samt efter träningen 

för att minska risken att drabbas. Varningssignalerna som idrottaren ska vara uppmärksam på 

(se tabell 1) och hamnar man i OR eller OTS bör idrottaren lägga in en lång återhämtningstid, 

längden på återhämtningen avgörs av om idrottaren har OR eller OTS.   

I samband med OR och överträning finns det flera nödsignaler som idrottaren skulle kunna 

använda som diagnostiseringsmetod för att själv göra annorlunda sitt träningsupplägg i tid. 

Den stora uppgiften här är kanske snarast om någon/några av varningssignalerna tillsammans 

är lämpligt tydliga och enkla att mäta för att kunna användas. Flera av de klaraste och vanliga 

förekommande symtomen på överträning enligt (Smith., 2000) (se tabell 1) skulle samtliga 

kunna bero på andra faktorer än träningen så som tidigare nämnt en infektion i kroppen eller 

för mycket stress i det vardagliga livet och så vidare. I den här studien tillsammans med andra 

(Budgett., 1994) kan det skådas att vissa idrottare uppfattar hur deras inställning förändras till 

sin idrott från att vara lustfylld och motivationsstyrd, till att bli resultatinriktad och ansträngd. 

När överträningen väl har dykt upp är det vila som gäller och eventuellt kontakt med en 

idrottsläkare vid kraftiga besvär. Utifrån nuvarande kunskap kan följande råd ges (Meeusen et 

al., 2013): Variera belastningen i träningen, återhämtningstiden, för många tävlingar, ta tag i 

personliga och emotionella problem direkt, var uppmärksam om du börjar känna av några av 

symtomen, undvik en alltför snabb träningsökning samt träna aldrig när du har en infektion i 

kroppen. Psykologiska faktorer som nämns i olika studier är inte dem enda elementen för att 
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kunna tidigt upptäcka överträning utan det är även en massa andra element som också spelar 

in (Urhausen et al., 2002; Armstrong et al., 2002; Kenttä et al., 1998; Budgett., 1998).  

4.1 Metoddiskussion 
I efterhand borde fler försökspersoner deltagit i studien samt att den borde pågått under längre 

tid och eventuellt haft en mera homogen grupp för att uppnå ett bättre resultat. Detta eftersom 

tidigare studier nämnt att HRV varierar väldigt mycket mellan olika försökspersoner. Vid 

inspelningen av hjärtrytmen uppstod ett problem angående att pulsklockan inte kunde ge 

tydliga värden på high och lowfrequenzy, vilket ledde till att uträkningarna för hur många 

millisekunder det är mellan varje hjärtslag inte kunde genomföras som planerat. I och med 

detta uteblev välbehövlig information gällande överträning kopplat till sympatiska och 

parasympatiska nervsystemet. Det berodde på att den nyare versionen inte hade samma 

upplägg som den tidigare varianten. När det gäller pulsklocka överlag är den inte heller lika 

tillförlig gällande inspelningen av hjärtrytmen som EKG.  

Tippbräda hade också kunnat vara ett bra verktyg för att kontrollera i fler kroppspositioner för 

att stressa hjärtrytmen i en större omfattning. Ett annat alternativ hade kunnat vara att utföra 

en muntlig analys med spelarna för att få reda på bakgrundsinformation till inspelningen av 

pulsen (HRV). Där frågor kring kostintag, sömn, stress, antalet träningstimmar/pass per vecka 

samt känslan av pigghet/trötthet i kroppen, där den sistnämnda kunnat sättas i relation till 

styrkevariabler, vilket hade möjliggjort flera analyser av befintliga data då dessa faktorer 

antogs kunna påverka HR. 

5. Konklusion 

1) Försämrad explosiv styrka (CMJ) är relaterad till förändringar av HRV men inte 

statisk styrka. 

2) Handstyrka är en variabel med små variationer i prestation och förefaller inte vara en 

känslig metod för att detektera prestationsförsämringar under en träningsperiod.  

3) HRV är inte en användbar mätmetod för att detektera prestationsförsämring under en 

träningsperiod, då pulsen både kan öka och minska och där pulsen påverkas av många 

faktorer. 

4) CMJ förefaller vara en känslig mätmetod för att detektera prestationsförändringar, 

men detta behöver förtydligas med vidare forskning. 
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6. Framtida forskning  

Framtida studier bör följa idrottare från utvilat tillstånd under en tung träningsperiod, med 

regelbundna tester av CMJ för att ha koll på prestationsminskningen hos idrottarna. Samt 

utföra en muntlig analys för stärkande resultat.   

 

Författaren vill tacka handledaren Kajsa Gilenstam lektor idrottsmedicinska enheten Umeå 

universitet för hennes hjälp med formalia och granskning av arbetet. Även ett tack till Rikard 

Hedelin kardiovaskulära avdelning vid Umeå universitetssjukhus för hjälpen och 

sammanställningen av HRV samt Stefan Sandlund projektassistent för utlåning av 

testutrustning. 
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Bilaga 

Hoppen innan de fyra genomförda testomgångarna  

   

            CMJ         CMJ 

1D 33,9  1H 38,6 

2D 25,2  2H 42,4 

3D 35,4  3H 41,4 

4D 30  4H 46,4 

 

 

 

 

 

 

 


