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Abstrakt 

Det finns blandade åsikter om att en grad av rörlighet över det normala skulle vara främjande eller 
hämmande för prestationen och därför var syftet i denna studie att mäta rörlighet och den maximala 
hoppförmågan hos gymnaster, cheerleaders och individer som utövar parkour för att undersöka om 
rörligheten har någon betydelse för spänst/ explosivitet. Undersökningsgruppen bestod av 15 friska 
deltagare varav 8 män och 7 kvinnor i åldrarna 18-32 år. Deltagarna genomförde tre 

Countermovement jump hopp (CMJ) och static jump där markering gjordes på en vägg för att mäta 
hopphöjd. Enbens längdhopp mättes också. Aktiv rörlighet mättes i fotled vid både dorsalflexion, 
plantarflexion och sit and reach (bakre rörelsekedjan). Databearbetning gjordes i datorprogrammet 
IBM SPSS Statistics 21. Männen hoppade högre och längre än kvinnorna där skillnaden var 
signifikant vid alla hopptest. En signifikant skillnad i rörlighet fanns mellan kön där kvinnorna var 
rörligare i vänster dorsalflexion. Parkour gruppen hoppade högre än övriga gruppen (Gymnastik & 
Cheerleading) där skillnaden var signifikant vid samtliga hopptest. Skillnad i rörlighet mellan 
parkour och övriga var endast signifikant vid vänster plantarflexion. Sambandsanalys visade 
starkast korrelation mellan plantarflexion och hoppförmåga där endast vänster plantarflexion och 
static jump var statistiskt säkerställt. Det finns indikationer som visar att spänst och explosivitet har 
ett samband med rörlighet men det saknas bevis för detta i den aktuella studien. Flera faktorer kan 
ha betydelse för hoppförmågan som bland annat teknik, disciplin och kön. 
 
 
Nyckelord: Flexibility, Gymnastics, Jump, Parkour, Rangeofmotion, Vertical 
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1	Bakgrund	

Gymnastiken är känd för sin allsidiga utvecklingspotential när det gäller atletism och 

kroppskännedom (kroppskontroll) och berör flera fysiska kvalitéer. De olika grenarna och 

rörelserna som gymnastiken består av kräver mycket god rörlighet, stabilitet och koordination. 

Olika former av muskulärt arbete är också viktiga egenskaper inom gymnastik som exempelvis 

explosivitet, uthållighet, koncentriskt-, eccentriskt-, isometriskt och inte minst plyometriskt arbete 

(1-3). 

Parkour, även känt som Le parkour eller freerunning, är en diciplin som startade i Frankrike på 

80-talet med bland andra David Belle, Yan Hnautra, och Chau Belle som pionjärer och som från 

början var en form av spontanidrott där utövarna klättrade upp på hustak i olika stadsmiljöer och 

sprang, hoppade, klättrade, voltade mellan hinder och hus. En av många definitioner av parkour är 

att ta sig från plats A till plats B på ett sätt som antingen är snabbaste möjliga, mest effektiva, mest 

kreativa, med så få steg som möjligt eller med en kombination av alla dessa sätt (4-6). Under senare 

år har disciplinen dels fortsatt att vara ett spontant utövande men även utvecklats till en sport där 

flera nationella och internationella tävlingar årligen hålls och några bedömningskriterier brukar vara 

kreativitet, teknisk svårighet, kontroll, flyt och stil men kan skilja sig tävlingar emellan (7,8). 

Parkour har i Sverige sedan början av 2014 blivit en del av svenska Gymnastikförbundets 

verksamhet (9).  Cheerleading som från början var en form av ”hejarklack” och förekom vid olika 

matchsammankomster (ex, tävlingar mm) har sitt ursprung i Storbritannien vid slutet på 1800-talet 

men spreds snabbt till USA där olika universitet började omfamna utövandet (10). Till en början var 

det mansdominerat men så småningom kom fler kvinnor in i sporten och akrobatiska inslag började 

introduceras (10). Idag är Cheerleading en självständig idrott som spridits till fler länder, däribland 

Sverige, där tävlingar och uppvisningar förekommer (10). Vid tävling genomför ett lag ett nummer 

som innehåller allt ifrån snabba dynamiska rörelser som danssteg, akrobatiska hopp och lyft till 

hejaramsor (10). 

 

1.1	Rörlighet	

En del studier visar att god rörlighet kan vara prestationshöjande och minska skaderisken medan 

andra menar att det kan vara hämmande för prestationen och öka skaderisken (11, 12). För att 

idrottare ska kunna röra sig ekonomiskt och inte slösa energi har olika idrotter olika krav på 

rörlighet där en optimal nivå är en grundförutsättning för prestationen (11). En individs rörlighet 

definieras som förmågan att röra, böja, sträcka eller rotera en led genom det maximala 

rörelseomfånget som leden tillåter utan att skador uppstår. Därefter finns två olika typer av 

rörlighet, där aktiv rörlighet är individens förmåga att med egen muskelkraft (tillhörande leden i 
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fråga) röra leden i det maximala rörelseomfånget och passiv rörlighet är när yttre belastning gör att 

ledens rörlighet tas ut till det maximala utslaget (11). 

Forskningen har riktat in sig på olika spår inom ämnet och försökt få fram tydliga antaganden 

om varför stretching skulle vara bra eller dåligt. Ett spår där relativt mycket forskning gjorts de 

senaste decennierna handlar om de akuta effekterna av stretching (rörlighetsträning) på prestationen 

(13). Magnusson, Simonsem och Kjaer (13) kom fram till att de akuta effekterna av upprepade 

omgångar av statisk stretching (ihållande stretch) av hamstring muskulaturen kunde ge en liten ökad 

förlängning i rörlighet och en minskning av excentrisk muskelstyrka. Denna effekt avtog inom 60 

minuter efter stretchingen. Fowles, Sale och MacDougall (14) undersökte de akuta effekterna av 

förlängd statisk stretching av plantarflexion (fotleden) där författarna drog den liknande slutsatsen, 

att på grund av en försämrad förmåga att utveckla kraft var den frivilliga maximal kraftutveckling 

reducerad i upp till 60 min 

 

1.2	Explosivitet	och	spänst	

Vid idrottsliga prestationer gällande allt ifrån dynamiska rörelser som olika hopp, landningar, 

löpning, sprinter, riktningsförändringar, kast, lyft, slag och sparkar kommer ett begrepp in som 

används inom litteratur och forskning för att förklara olika mekanismer. Stretch-shortening cykeln 

(SSC) är ett begrepp och beskriver fenomenet där en önskad rörelse börjar i motsatt riktning för att 

sedan öka kraft och/ eller hastighet i den avsiktliga riktningen. Ett tydligt exempel är vertikalhoppet 

countermovement jump (CMJ) som definieras enligt följande: från raklång stående först gå ner 

(excentrisk fas) i en benböj för att därefter direkt byta riktning och hoppa uppåt (koncentrisk fas) 

där mer kraft och hastighet kan utnyttjas under den koncentriska fasen. Den föregående excentriska 

och/ eller den isometriska fasen bör vara så kort som möjligt och direkt föregå den koncentriska 

fasen (ökad reaktionskraft). En elastisk effekt (som ett gummiband) uppstår och hjälper till i den 

koncentriska fasen med en ökad kraftutveckling och hastighet (11, 12, 15, 16). 

I en metaanalys kom Simic, Sarabon och Markovic (17) fram till att statisk stretching hade en 

negativ inverkan på maximal styrka och explosiva muskelprestationer (vertikalhopp) där den 

negativa effekten var relaterad till durationen av den statiska stretchingen av muskulaturen (minst 

negativ effekt vid ≤ 45 sek). En av författarnas konklusioner var att statisk stretching bör undvikas 

som uppvärmning innan idrottsliga aktiviteter som kräver styrka och explosivitet. 

En viktig mekanism som finns i skelettmuskulaturen och som bland annat gör att SSC har den 

positiva effekten vid kraft- och hastighetsutveckling är muskelspolar. Deras huvudfunktion är att 

känna av omfattningen i längdförändringar av muskeln och hur mycket muskeln belastas. Blir 

muskeln utsträckt kan muskelspolarna skicka signaler från muskeln till det centrala nervsystemet i 
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hjärnan som i sin tur skickar tillbaka signaler till muskeln (muskelkontraktion). Samma sak sker om 

muskeln belastas tungt och snabbt. Denna mekanism ansvarar för en del av hastighet- och 

kraftutvecklingen i SSC (11,12). Muskelspolens känslighet kan dock försämras, speciellt akut efter 

statisk stretching och PNF (proprioceptiv neuromuskulär facilitering). PNF består av koncentriska, 

excentriska och isometriska muskelkontraktioner blandat med statisk stretching som bland annat 

gör att nervkommunikationen mellan muskelspole och hjärna hämmas (11, 12). 

Gällande explosivitet och maxstyrka studerade Walshe, Wilson, och Ettema (18) skillnader i 

olika maximala benböj i en isokinetisk dynamometer. Resultatet visade att en SSC-benböj bidrar till 

en högre initial kraftutveckling i den koncentriska SSC fasen (bensträckningen) än vid en ren 

koncentriskt benböj från isometrisk startposition. Liknande resultat återfanns i en annan studie av 

Kopper, Csende, Sáfár, Hortobágyi och Tihanyi (19) där olika maximala vertikalhopp testades. 

Vertikalhoppen bestod av CMJ (countermovement jump) där en SSC-fas utgör ansatsen, DH 

(dropphopp) från 20 cm där efter ett avhopp från höjdansatsen landa på marken och explosivt vända 

(SSC) för att sedan explosivt hoppa uppåt) och static jump med utgångspunkt från en benböj (ren 

koncentriskt upphopp). Det som alla vertikalhopp hade gemensamt i denna studie var att CMJ och 

DH begränsades till största tillåtna flexion i knäled vid 40- samt 80° (vändningsfasen vid SSC) och 

static jump hade en utgångsposition från 40- samt 80° vid isometrisk knäledsflexion. Av resultaten 

konkluderade författarna att när ett mindre rörelseutslag (40° knäflexion) används vid samtliga 

hopp är lagring och frigörande av elastisk energi (SSC) vid CMJ och DH den bidragande faktorn för 

att erhålla en högre vertikal hastighet (högre hopphöjd) jämfört med staticjump. 

I en annan studie har Ugrinowitsch, Tricoli, Rodacki, Batista & Ricard (20) kommit fram till 

att högst höjd, vid maximala vertikalhopp, uppnås när kroppens tyngdpunkt skiftar som mest i 

vertikal distans vid SSC fasen då mer utrymme och tid finns för att öka accelerationen innan själva 

upphoppet. Författarna menar även att denna skiftning i tyngdpunkt är av större betydelse än 

förmågan att utveckla mycket kraft under kort tid (explosivitet), alltså att teknik och rörlighet (att 

komma ner djupt vid SSC fasen) har en viktig betydelse för prestationen vid vertikalhopp. 

 

1.3	Mindre	utforskat	område	

Det finns en hel del forskning om de akuta effekterna av stretching på olika prestationer som 

exempelvis maximala benböj och vertikalhopp (18, 19). Däremot är det färre studier som undersökt 

stretchingens långvariga effekt på explosivitet och SSC. Dessa studier visar emellertid spridda 

resultat. De som sett en positiv effekt av långvarig stretching uppmätte ökad explosivitet och 

effektivare SSC vid bänkpress, vertikalhopp och i fotledens plantar flexorer, där stretchträningen 

utfördes specifikt (21-23). En annan studie som undersökte vertikalhopp hos deltagare med hög 
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samt låg grad av rörlighet i fotleden (dorsalflexion) konkluderade att personer med god rörlighet 

hade större potential att hoppa högre, bland annat vid CMJ, jämfört med personer med sämre 

rörlighet (24). 
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1.4	Syfte	

Syftet med studien var att undersöka om graden av rörlighet hos män och kvinnor uppvisade något 

samband med förmågan att utföra rörelser där spänst/ explosivitet har stor betydelse såsom 

maximala vertikalhopp och enbenslängdhopp. 

1.5 Frågeställningar	

- Finns det något samband mellan rörlighet och maximal hoppförmåga hos män och kvinnor 

som tränar gymnastik, akrobatik, parkour och/ eller cheerleading? 

- Skiljer sig rörlighet och hoppförmåga mellan kön? 

- Är det någon skillnad i ovanstående parametrar mellan Parkour och resterande discipliner? 
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2	Metod	

2.1	Deltagare	
En blankett om deltagarinformation (bilaga 1) skickades ut med E-post via Östersundsgymnasternas 

administratör till alla medlemmar i klubben som var >650 aktiva. Arton personer anmälde sitt 

intresse för att delta i studien. Efter bortfall, då tre  männen avbokade dagen innan test på grund av 

arbete, återstod 15 personer varav 7 kvinnor och 8 män (tabell 1). Inklusionskriterier var att 

deltagaren skulle vara mellan 18 och 35 år, vara helt fria från skador som innebar frånvaro av 

träning och tävling, och/eller andra skador eller sjukdomar under de senaste tre månaderna som 

skulle kunna förvärras i samband med testgenomförandet av maximala hopp. Alla deltagare bedrev 

sin träning hos Östersundsgymnasterna. Av de 15 deltagarna tränade sju stycken parkour, sju 

gymnastik (artistisk och trupp) och en cheerleading. De tre männen som föll bort var 

parkourutövare. 

 

Tabell 1: Deskriptiva data för samtliga deltagare (män, kvinnor och totalt). Antal deltagare, medelvärde och 
standarddeviation (SD) anges. 

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

7 Kvinnor     

Medel 25,1 63,3 161,3 

SD 5,4 7,9 4,6 

 8 Män     

Medel 20,0 70,9 179,0 

SD 1,7 8,9 6,8 

15 Totalt     

Medel 22,4 67,4 170,7 

SD 4,6 9,1 10,8 

 

2.2	Procedur	

Alla tester utfördes över 3 dagar under en och samma vecka i två olika lokaler, en föreläsningssal 

och en gymnastikhall. Samtliga deltagare fick, på plats strax före testgenomförande, intyga att dem 

accepterade deltagande genom ett skriftligt informerat samtycke (bilaga 2). Protokollet bestod av 

kroppsmätning, uppvärmning, maximala hopp och mätning av rörlighet. Testerna genomfördes i 

nämnd ordningsföljd. Uppvärmningen var ledarled och bestod av fem minuter hopprep eller löpning 

(beroende av testlokal) och fyra minuter dynamisk stretching av rygg och nedre extremiteter. Vid 

kroppsmätning mättes vikt och längd. Hoppen bestod av två maximala vertikalhopp utan armsving 

som mättes i form av markering på fasttejpat papper på en vägg med med markeringspenna och ett 

enbens längdhopp där längdmarkering vid avhopp och landning mättes på golvet. Rörlighet mättes 
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både i fotled, vid aktiv dorsalflexion och aktiv plantarflexion, och vid sit and reach som mäter 

större delen av kroppens bakre rörelsekedja men främst i hamstring och flexion av ryggled. Testerna 

utfördes med instruktioner enligt följande. 

CMJ hopp (Högsta värdet av 3 godkända hopp) 

• Stående i profil nära mot väggen axelbrett mellan fötter 

• Kontakt med hela fotsulorna i marken, utsträckt kropp, ena handen på höften och andra 

(dominant hand) sträckt ovanför huvudet närmast väggen så högt som möjligt 

• Nollpunktsmarkering på väggen gjordes med grepp om pennan nära spetsen 

• Snabb böjning av knä- och höftled gjordes till omkring 90˚ i knäled för att direkt efter vända 

och hoppa upp så högt som möjligt 

• Kroppsposition var utsträckt i luften och armarna behöll samma position som ovan för 

markerandet av maximal hopphöjd på väggen 

• Förberedande för en mjuk och säker landning med mjuka knän och första kontakt på främre 

fotblad omkring samma ställe som upphopp och att hitta balanserad position (inga snedsteg) 

• Resultatet var skillnaden mellan nollpunktsmarkeringen från stående position och 

markeringen vid högsta höjden i hoppet. 

• 3 testhopp tilläts innan mätning för familjärisering 

 

Staticjump hopp (Högsta värdet av 3 godkända hopp) 

• Den enda skillnaden från CMJ var att hoppet började från omkring 90˚ knäflexion. Med 

denna position som start för hoppet, utan gungande start, hoppade deltagaren så högt som 

möjligt med utsträckt knä- och höftled för att uppnå maximal höjd 

• 3 testhopp tilläts innan mätning för familjärisering 

 

Enbens längdhopp (Högsta värdet av tre godkända försök per ben) 

• Stående på ett ben med tårna precis bakom markerade nollpunkten 

• Hoppa fram med hjälp av arm- och bensving (det benet som är i luften) så långt som möjligt 

för att landa på samma ben 

• Balansparering utan snedsteg vid landning (övertramp eller snedsteg resulterade i omhopp) 

• Markering vid landning precis bakom hälen 

• Hopplängden var differensen mellan nollpunkten och hälmarkering vid landningen och 

mättes med ett måttband (fasttejpat på marken parallellt med hoppriktningen) 

• 3 testhopp tilläts innan mätning för familjärisering 
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Aktiv dorsalflexion 

• Deltagarna satt upprätt på en stol placerad på ett bord med underbenet hängande fritt utanför 

kanten (omkring 90˚ i knäled) 

• Utförande av aktiv maximal dorsalflexion med fotleden vid noll grader inversion/ eversion 

där de två armarna på en goniometer hade caput fibulae som referenspunkt vid ena armen 

och den andra parallelt med femte metatarsalbenet. 

• Goniometerns mitt (vridaxel) placerades utefter den laterala maleolens förlängning 

(rörelseaxel för dorsal- och plantarflexion) 

• Resultatet var differensen mellan fotens neutrala position (90 grader på goniometern) och 

det maximala uppmätta värdet av dorsalflexion 

 

Aktiv plantarflexion 

• Utförande var lika som vid dorslaflexion men rörligheten mättes vid plantarflexion 

• Resultatet var differensen mellan fotens neutrala position och det maximala uppmätta värdet 

av plantarflexion 

 

Sit and reach (Högsta värdet av 3 försök) 

• Sittandes på golvet med sträckta knän och säte med rak rygg mot vägge 

• Mot hela fotsulorna pressades en skiva fastsatt i en specialkonstruerad mätanordning 

• Skivan var vinkelrät mot mätanordningent (bild 1) 

 

Bild 1 Illustrerar en specialbyggd mätanordning för Sit and reach test. 

 

• Nollpunkts markering gjordes vid spetsen av deltagarnas långfingrar som var placerade 

ovanpå varandra med handflator nedåt på mätanordningen när hela ryggen, skulderbladen 

och nacke var i kontakt mot väggen 
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• Deltagarna böjde sig långsamt framåt med maximalt rörelseuttag från höftled och rygg 

• Deltagaren rörde sig långsamt fram och tillbaka tre gånger utan att stanna med utandning vid 

varje framböjning 

• Vid sista framböjningen stannade deltagarna med långfingrarna på mätanordningen så 

markering kunde göras 

• Resultatet var avståndsdifferensen mellan de två markeringarna 

 

Upp till tre deltagare testades åt gången där alla hopp- och rörlighetstest genomfördes vid ett och 

samma testtillfälle. Alla deltagare utförde testen i ovanstående följd och fick tre uppvärmningshopp 

för att sedan vila 2-3 min innan mätning vid samtliga hopptest. Vid de maximala hoppen turades 

deltagarna om så att en uppnådde sitt godkända försök åt gången. Pauser anpassades beroende på 

antalet deltagare som deltog vid tillfället så att alla fick samma vila på 1 minut mellan hoppen. 

 

2.3	Databearbetning	

Alla insamlade mätvärden fördes in och kodades i datorprogrammet IBM SPSS Statistics 21. Två 

variabler framställdes där ena delade in alla deltagare i discipliner på två grupper (parkour och 

övriga) och andra variabeln fördelade deltagarna mellan kön. Inga tester gjordes som tog i 

beaktande av både kön och disciplin samtidigt. Testet Shapiro-Wilk visade att samtliga variabler var 

normalfördelade. Variablerna för rörlighet (plantarflexion, dorsalflexion och sit and reach) och 

hopp (CMJ, static jump och enbens längdhopp) var också normalfördelade inom könsgrupper och 

disciplingrupper. Skillnad mellan grupper testades med Oberoende t-test och vid sambandsanalys 

användes Pearson’s korrelationskoefficient mellan rörlighet och hopp. Signifikansnivån var satt på 

p<0.05. 

 

2.4	Etiskt	ställningstagande	

Alla deltagare blev informerade både skriftligt (bilaga 1) och muntligt om studiens syfte och hur 

testerna skulle genomföras. Deltagarnas frivillighet vid testerna förklarades både i brevet om 

deltagarinformation (bilaga 1) samt vid testtillfället både muntligt och skriftligt genom en ifyllnad 

av ett samtyckesformulär (bilaga 2). Gällande information, deltagarnas samtycke, frivillighet och 

skydd av personlig integritet användes Helsingforsdeklarationen som utgångspunkt. 
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3	Resultat	

3.1	Skillnad	mellan	kön	och	disciplin	
Jämförelse mellan könen visade ingen signifikant skillnad vad gäller deltagarnas kroppsvikt men 

det fanns statistiskt signifikanta skillnader (p<0.05) i kroppslängd och ålder där kvinnorna var äldre 

och männen längre (tabell 1). Det förelåg signifikanta skillnader mellan män och kvinnor (p<0.05) 

avseende hoppförmåga i CMJ, Staticjump och enbenslängdhopp (tabell 2). 

 

Tabell 2 Counter movement jump (CMJ), Static jump och enbens längdhopp på höger och vänster ben för män (n=8) och kvinnor 

(n=7). Data anges som medelvärde (medel) och standardavvikelse (std). * = Signifikant skillnad (p<0.05) mellan könen 
  Kön Deltagare Medel Std 

CMJ (cm) kvinnor 7 35,1 5,7 

män 8 48,8* 2,8 

Staticjump (cm) kvinnor 7 31,0 5,0 

män 8 45,1* 3,7 

Enbenshoppvänster (cm) kvinnor 7 158,6 13,6 

män 8 200,5* 12,9 

Enbenshopphöger (cm) kvinnor 7 155,7 11,3 

män 8 201,0* 17,7 
 

 

Det förelåg signifikanta skillnader mellan män och kvinnor i samtliga hopptest (CMJ, static jump 

och enbenslänghopp) där männen visade högre värden än kvinnorna (Figur 1-4). 

 

 
Figur 1 Visar hopphöjd i centimeter vid CMJ för män                             Figur 2 Visar hopphöjd i centimeter vid Static jump för män 
(n=8) och för kvinnor (n=7) separat.                                                        (n=8) och för kvinnor (n=7) separat. 
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 Figur 3 Enbenslängdhopp på vänster ben visas för män (n=8)              Figur 3 Enbenslängdhopp på höger ben visas för män (n=8) 

 och för kvinnor (n=7) separat.                                                                och för kvinnor (n=7) separat. 

 

Kvinnorna uppvisade högre värden vad gäller rörlighet vid alla test av rörlighet än männen men 

skillnaden var endast signifikant vid höger dorsalflexion (tabell 3). 

 

 
Tabell 3 Mätning av rörlighet i fotleden (dorsalfelxion/plantarflexion) och rörlighetstestet Sit and reach presenteras som medelvärde 

(medel) och standardavvikelse (Std)  för män (n=8) och kvinnor (n=7) seaparat. Presenteras. * = Signifikant skillnad (p<0.05) mellan 

könen 
  Kön Deltagare Medel Std 

Dorsalflexionvänster 

(grader) 

kvinnor 7 16,6 4,8 

män 8 14,6 3,7 

Dorsalflexionhöger 

(grader) 

kvinnor 7 20,4* 5,9 

män 8 13,1 4,7 

Plantarflexionvänster 

(grader) 

kvinnor 7 63,3 5,3 

män 8 55,9 8,1 

Plantarflexionhöger 

(grader) 

kvinnor 7 59,7 3,0 

män 8 56,4 5,5 

Sitandreach (cm) kvinnor 7 46,8 6,5 

män 8 42,4 10,6 
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Figur 5 Rörlighet i fotleden (dorsalflexion i                                          Figur 6 Rörlighet fotled (dorsalflexion i höger ben) 
vänster ben) mellan kön.                                                                      mellan kön. 
 
 
 

 
 Figur 7 Rörlighet i fotleden (plantarflexion i                                          Figur 8 Rörlighet fotled (plantarflexion i höger ben) 
 vänster ben) mellan kön.                                                                        mellan kön. 
 

 

Gällande disciplinerna delades deltagarna in i två grupper, parkour (n=7) och övriga (gymnastik 

och cheerleading) (n=8). Det fanns statiskt signifikanta skillnader (p<0.05) mellan grupperna vad 

gäller samtliga hopptester. Parkour utövarna uppvisade högre medelvärde vid samtliga hopptest 

(CMJ, Staticjump och enbenshopp) än gruppen övriga. Deltagarna från gruppen övriga uppvisade 

högre medelvärden vid alla tre rörlighetstesterna men skillnaden var endast signifikant vid vänster 

plantarflexion (bilaga 5). 
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Tabell 4 Hopptesterna CMJ, static jump och enbenslängdhopp för parkour- och övriga gruppen redovisas var för sig. Medelvärde 

(Medel) och standardavvikelse (Std) anges. * = Signifikant skillnad (p<0.05) mellan discipliner 
  Diciplin Deltagare Medel Std 

CMJ (cm) övriga 8 36,8 7,2 

parkour 7 48,8* 3,0 

Staticjump (cm) övriga 8 32,3 5,8 

parkour 7 45,6* 3,7 

Enbenshoppvänster 

(cm) 

övriga 8 165,2 22,4 

parkour 7 199,0* 13,1 

Enbenshopphöger 

(cm) 

övriga 8 162,7 22,4 

parkour 7 199,5* 18,6 
 

 

Tabell 5 Rörlighet i vänster- och höger dorsal- och plantarflexion och Sitandreach för parkour- och övriga gruppen redovisas var och 

för sig. Medelvärde (Medel) och standardavvikelse (Std) anges. * = Signifikant skillnad (p<0.05) mellan discipliner 
  Diciplin Deltagare Medel Std 

Dorsalflexionvänster 

(grader) 

övriga 8 15,6 5,2 

parkour 7 15,4 3,1 

Dorsalflexionhöger 

(grader) 

Övriga 8 18,8 7,3 

parkour 7 14,0 4,3 

Plantarflexionvänster 

(grader) 

övriga 8 63,3* 4,9 

parkour 7 54,9 8,2 

Plantarflexionhöger 

(grader) 

övriga 8 59,9 2,9 

parkour 7 55,7 5,6 

Sitandreach (cm) övriga 8 47,0 6,1 

parkour 7 41,5 11,1 
 

 

3.2	Samband 

Samband undersöktes mellan samtliga variabler av hoppförmåga och rörlighet. Det fanns mycket 
starka signifikanta samband mellan höger och vänster ben vid dorsalflexion (r = 0.78) och även 
mellan höger och vänster ben vid plantarflexion (r = 0.68). Det fanns också mycket starka 
signifikanta samband mellan höger och vänster ben gällande enbenslängdhopp (r = 0.931). 
 

3.2.1	CMJ	och	rörlighet	

Mellan CMJ och rörlighet (dorsalflexion/ plantarflexion och rörlighetstestet sit and reach) förekom 

svaga till måttliga negativa samband (r = -0.376; r = -0.504) mellan CMJ och plantarflexion höger 

sida. Sambanden var dock inte signifikanta. 
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3.2.2	Staticjump	och	rörlighet	

Måttligt till starkt negativt samband (r = -0.471; r = -0.517) uppvisades mellan plantarflexion och 

Staticjump. Endast sambandet mellan Staticjump och plantar flexion på höger sida var signifikant 

(p<0.05). 

 

3.2.3	Enbenslängdhopp	och	rörlighet	

Sambandet mellan enbenshopp och rörlighet i fotleden visade svaga och negativa samband som 

dessutom var icke signifikanta. 
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4	Diskussion	

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan graden av rörlighet 

och hoppförmåga. Syftet var också att undersöka eventuella skillnader mellan kön vad gäller 

rörlighet och hoppförmåga samt att undersöka eventuella skillnader mellan Parkour och resterande 

discipliner (övriga). 

Det starkaste sambandet fanns mellan plantarflexion och hoppförmågan, där vänster 

plantarflexion och Staticjump var statistiskt säkerställt (r = - 0.517). Männen hoppade >10 

centimeter högre än kvinnorna vid CMJ och static jump och >40 centimeter längre vid enbens 

längdhopp där skillnaden var signifikanta vid samtliga hopptest. Kvinnorna hade högre grad av 

rörlighet än männen med ≥ 5° skillnad vid dorsalflexion, ≥ 3° vid plantarflexion och ≥ 4° vid Sit 

and reach men skillnaden var bara signifikant vid höger dorsalflexion. Parkour gruppen hoppade 

högre än övriga gruppen (signifikant skillnad vid alla hopp). Övriga gruppen hade större rörlighet 

än parkour vid Sit and reach (≥ 6 °), plantar flexion (≥ 4 °) och höger dorsalflexion (≥ 4 °) men där 

vänster dorsalflexion i stort sett var lika (15,4-15,6 °) (signifikant vid vänster plantarflexion på ≥ 

10 °). 

Även om samma och tydliga instruktioner vid hopptesterna gavs till alla deltagare så kan 

hopptekniken ha skilt sig åt mellan deltagarna. Några instruktioner var att gå ner till omkring 90° i 

knäled (nedgång i CM-fasen innan upphopp) och en stor betoning lades på att utföra en ”nedåt-

gungning” innan de vertikala upphoppen för att på bästa sätt nyttja SSC och dess effekter. Dock 

hade deltagarna olika tekniker på så sätt att några böjde mindre i fotleden (dorsalflexion) och 

därmed hamnade längre bakåt för att kunna böja knäna medan andra böjde mycket mer i fotleden 

och höll sina höfter mer ovanför fotleden (i linje). 

Gymnaster och parkourares sätt att nyttja sin spänst är diskutabelt och bör undersökas vidare. 

Speciellt då gymnaster är bra "återstudsare" (rebounders) vilket betyder att de är duktiga på att 

hantera hög fart genom att springa (ansats) där de kan manipulera farten och ändra vinkel av 

fartlinjen. Dessutom använder de sig utav fjädergolv som hjälper till att öka hopphöjden samtidigt 

som golvet avlastar lederna (mindre skaderisk än hårt golv). Detta har mycket att göra med SSC och 

att kunna stå emot mycket höga krafter speciellt i vändningsögonblicket mellan den excentriska och 

den koncentriska fasen (15). Till skillnad från gymnaster är parkourutövare oftast utomhus där 

attraktiv arkitektur eller plats finns och dem får utveckla all sin kraft själva (ingen hjälp från 

fjädergolv). En stor del i parkour handlar också om att kunna utföra ”precisionshopp” och säkra och 

effektiva landningar (25). Precisionshopp handlar om att från stillastående, hängande eller 

springande kunna hoppa vertikalt (neråt/ uppåt) och horisontellt (framåt/ bakåt) för att landa på små 

ytor som räcken och kanter med mera. Det som menas med säkra och effektiva landningar är 

förmågan att kunna distribuera reaktionskraften genom hela kroppen vilket ställer höga krav på 
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både koordination och muskelstyrka, där utövarna måste kunna utveckla höga excentriska krafter i 

nedre extremiteterna för att deccelerera landningarna. Gymnaster utför sällan hopp där de startar 

stillastående (ex Staticjump) som går ut på att hinna generera hög kraft och accelerera snabbt på så 

kort tid som möjligt (utveckla egen kraft) vilket skulle kunna skilja sig hos parkourare som hela 

tiden accelererar-deccelererar muskelarbetet och blir tvungen att anpassa sig till att dämpa fall och 

hastighet. 

Vid rekrytering av deltagare ingick cheerleading också som inklusionskriterie just av den 

anledningen att dem tränar i samma miljö och på liknande sätt som gymnasterna (i detta fall samma 

klubb och med samma tränare). Av samma anledning kategoriserades både cheerleader- och 

gymnastikdeltagarna in i gruppen övriga som jämfördes med parkour. 

Studien där författarna undersökte kraftutveckling i vadmuskulaturen, som visade att 

långvariga effekter av stretching gav en ökad kraftutveckling jämfört med kontrollgrupp (22), 

lägger grund för spekulationer att det skulle kunna finns ett samband mellan rörlighet i vaden 

(dorsalflexion) och den vertikala hoppförmågan (kraftutveckling). Detta är delvis bekräftat i 

Georgios Papaiakovoua's studie (24) där han kategoriserade personer efter bra kontra dålig rörlighet 

i fotleden (dorsalflexion) som genomförde vertikala hopp. Författarens konklusion var att personer 

med hög grad av fotledsrörlighet hade bättre förutsättning att hoppa högre än personer med sämre 

dorsalflexion. Resultaten i denna studie stödjer inte ovanstående fynd då sambanden i denna studie 

var svaga och dessutom negativa mellan rörlighet i vadmuskulatur (dorsalflexion) och vertikal 

hopphöjd. Detta skulle kunna tyda på att tekniken kan ha en avgörande betydelse, vilket 

spekulerades ovan, som får stöd av Ugrinowitsch et al. (20) som konkluderade att teknik har en stor 

bedydelse för höjden vid vertikala hopp, alltså hur pass mycket kroppens tyngdpunkt förflyttas 

vertikalt i SSC fasen innan upphoppet. 

Det svaga till starka negativa sambanden mellan plantarflexion och hopphöjd vid CMJ och 

staticjump skulle kunna ha att göra med många olika saker. En teori är att gymnaster blir bedömda 

vid tävling med hur de markerar sina tår (”pointade tår”) vilket är grundläggande inom 

gymnastiken, där man tränar och stretchar med ”pointade tår” (plantarflexa). I denna studie bestod 

nästan alla gymnaster av kvinnor (utom en man) medan alla parkourare var män. Männen hoppade 

signifikant högre än kvinnorna vid både CMJ och staticjump. Alltså skulle sambandet kunna bero 

på att kvinnorna hade bättre rörlighet i plantarflexion just för att de tränade gymnastik men hoppade 

lägre för att de inte har samma potential som män, rent biologiskt, för att kunna utveckla kraft. 

Männen, som hoppade högre, hade sämre plantarflexion just för att parkour inte bedöms av hur 

de ”pointar tårna”. 
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5	Konklusion	

Måttligt till starkt samband fanns mellan plantarflexion och staticjump. Det finns indikationer på att 

spänst och explosivitet har ett samband med rörlighet men det saknas bevis för detta i den aktuella 

studien. Flera faktorer kan ha betydelse för hoppförmågan och deltagarnas teknik, disciplin och inte 

minst könsskillnader verkar vara några. Vidare undersökning bör utföras på en större population av 

personer som utför parkour och/ eller gymnastik. 
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