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Abstract  
Introduction There is some evidence that static stretching (SS) can be 

detrimental to performances relying on explosive power (as jumps) and that 

dynamic stretching (DS) can have a positive impact on such performances. 

Explosive power is essential to team gymnasts. Aim The aim of this study was to 

investigate how different warm-up protocols affect vertical jump performance in 

young team gymnasts. Method Eight girls and four boys (13,5±1,7 years) who 

trained and competed in teamgym participated in the study. During ten days 

subjects participated in one familiarization session and three testing-days 

separated by 48-72 hours. On each testing-day they completed one of three warm-

up protocols in randomized order: standard gymnastics warm-up (S) followed by 

no stretching (S+US), S followed by dynamic stretching (S+DS) and S followed 

by static stretching (S+SS). After each warm-up, subjects completed three jump 

tests: squat jump (SJ), counter movement jump (CMJ) and drop jump (DJ). Jump 

height was recorded for all jumps and the reactive strength index (RSI) was 

calculated during DJ. Result There were no statistically significant differences 

(p>0,05) in jump height across different warm-up protocols, nor in RSI value 

calculated for DJ. Conclusion According to the result, vertical jump performance 

was not negatively affected by SS nor positively affected by DS. Due to non 

homogenous sample and too small sample, no definite conclusions can be made. 

More studies should be conducted to investigate how SS and DS affect jump 

performance before any recommendations can be made regarding warm-up 

strategies for young team gymnasts. 
 

Keywords: adolescent, athletic performance, gymnastics, lower extremity, 

muscle stretching exercises, warm-up 
 

Abstrakt  
Introduktion Viss forskning tyder på att statisk stretching (SS) kan ha en negativ 

påverkan på prestationer som kräver explosiv power (t.ex. hopp) och att dynamisk 

stretching (DS) kan ha positiv effekt på denna typ av prestation. För 

truppgymnaster är explosiv power viktigt. Syfte Syftet med den här studien var att 

undersöka hur olika uppvärmningsprotokoll påverkar vertikal hopprestation hos 

unga truppgymnaster. Metod Åtta flickor och fyra pojkar (13,5±1,7 år) som 

tränade och tävlade i truppgymnastik deltog i studien. Under en tiodagarsperiod 

deltog försökspersonerna på ett famililariseringstillfälle samt tre testtillfällen 

separerade med 48-72 timmar. Vid respektive testtillfälle genomfördes ett av tre 

uppvärmningsprotokoll i randomiserad ordning: standardgymnastik-uppvärmning 

(S) utan efterföljande stretching (S+US), S följt av dynamisk stretching (S+DS), 

samt S följt av statisk stretching (S+SS). Efter uppvärmningen genomfördes squat 

jump (SJ), counter movement jump (CMJ) och drop jump (DJ). Hopphöjd (cm) 

registrerades och reactive strength index (RSI) räknades ut vid DJ. Resultat Det 

fanns inte några signifikanta skillnader i hopphöjd på något av hoppen och inte 

heller i RSI, mellan de olika uppvärmningsförhållandena (p>0,05). Konklusion 

Enligt resultatet påverkades inte vertikal hopprestation negativt av SS eller 

positivt av DS. På grund av icke homogen och för liten försöksgrupp kan dock 

inga säkra slutsatser dras. Det krävs mer forskning som undersöker SS och DS 

effekt på hopprestation innan några rekommendationer kan göras gällande 

uppvärmningsstrategier för unga truppgymnaster. 
 

Sökord: gymnastik, idrottsprestation,  muskelstretching, nedre extremiteten, 

ungdom, uppvärmning 
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Introduktion 

För att en idrottare ska kunna prestera på topp krävs bra förberedelser. 

Uppvärmning används för att förbereda kroppen för aktivitet och för att öka 

prestationen (Ratamess, 2012, s. 166). En passiv uppvärmning innebär att 

muskeltemperaturen ökar utan att fysisk aktivitet utförs (t.ex. i bastu) och en aktiv 

uppvärmning innebär att muskeltemperaturen ökar genom fysisk aktivitet 

(Ratamess, 2012, s. 165). (Begreppet uppvärmning syftar i fortsättningen på den 

aktiva uppvärmningen).  

 Det finns två typer av aktiva uppvärmningar: generell och specifik. Den 

generella uppvärmningen består av lågintensiva övningar i 5-10 minuter (min) 

och den specifika uppvärmningen består av 5-15 min dynamiska eller statiska 

övningar som liknar den idrott eller aktivitet som ska genomföras (Ratamess, 

2012, s. 165). Uppvärmningen optimerar övergången från vilotillstånd till 

träningstillstånd (Powers & Howley, 2015, s. 358). Vid uppvärmning ökar 

muskel- och kärntemperaturen, hastigheten på metabola reaktioner, blodflödet, 

hjärtfrekvensen, nervledningshastigheten och neural aktivering samt minskar 

viskositeten i leder, bindväv och skelettmuskulatur (Ratamess, 2012, s. 166). 

Uppvärmning hjälper också till att optimera det mentala tillståndet genom att öka 

arousal (aktivering) (Powers & Howley, 2015, s. 583). 

Uppvärmning och stretching 

En uppvärmning innehåller vanligtvis någon form av aerob aktivitet och/eller 

övningar som ökar ledernas ROM (rörelseomfång), t.ex. stretching (Ratamess, 

2012, s. 165). Så kallad dynamisk stretching (DS) innebär att en individ aktivt rör 

en led genom dess fulla ROM utan att hålla kvar leden i någon position. Statisk 

stretching (SS) innebär att en led hålls i en viss position statiskt i ca 15-20 

sekunder (sek) (Ratamess, 2012, s. 170). Rörlighet är ett mått på ledens ROM och 

innebär förmågan att röra kroppsdelar i förhållande till varandra över en eller flera 

leder. Rörlighet är beroende av bland annat muskellängd och strukturerna i 

lederna (Hallén & Ronglan, 2011, s. 214).   

 Ur ett idrottsperspektiv kan ökad rörlighet förbättra idrottsliga prestationer. 

Exempelvis så gör god rörlighet att gymnaster kan uppnå korrekt position i split 

(Ratamess, 2012, s. 168). Vidare är förmågan att kunna röra en led genom dess 
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fulla ROM viktigt i många idrotter då begränsad rörlighet kan resultera i 

reduktion av rörelseekonomi (Powers & Howley, 2015, s. 491). 

Den akuta effekten av stretching 

Huruvida stretching ska vara en del av uppvärmningen eller inte samt vilken 

stretching som då bör användas, är ett omdiskuterat ämne. Det som delvis avgör 

om det är lämpligt att stretcha efter uppvärmningen eller inte, är hur den akuta 

effekten ser ut på fysiologiska faktorer och på prestation. Även om resultaten inte 

är helt homogena, så finns det i dagsläget mycket forskning som tyder på att SS 

kan försämra olika typer av anaeroba prestationer akut och att DS i vissa fall kan 

förbättra dessa typer av prestationer (Behm & Chaouachi, 2011). 

Akut effekt på anaeroba prestationer 

Forskning har visat att SS kan ha negativ effekt på sprintprestation (Fletcher & 

Jones, 2004; Sayers, Farley, Fuller, Jubenville, & Caputo, 2008; Winchester, 

Nelson, Landin, Young, & Schexnayder, 2008) och att generell uppvärmning följt 

av SS leder till sämre sprintprestation än vad generell uppvärmning följt av DS 

gör (Needham, Morse, & Degens, 2009). Vetter (2007) fann däremot inte någon 

negativ effekt av SS på 30 m sprint och inte heller någon positiv effekt av DS på 

samma prestation. Fletcher och Jones (2004) visade dock i sin studie att den 

uppvärmning som innehöll DS hade positiv effekt på sprintprestation. 

 Maximal kraftproduktion har också visat sig påverkas negativt av SS 

(Cramer et al., 2004). Även Kokkonen, Nelson, och Cornwell (1998) konstaterade 

att maximal styrka i knäflexion och -extension försämrades vid utförande av SS. 

Beedle, Rytter, Healy, och Ward (2008) fann dock ingen skillnad i prestation på 1 

RM i bänkpress och benpress efter användning av uppvärmningsprotokoll som 

innehöll antingen dynamisk, statisk eller ingen stretching. Inte heller Yamaguchi 

och Ishii (2005) fann någon signifikant negativ effekt av SS på utveckling av 

power (effekt) i benextension, däremot förbättrades denna prestationen efter DS.  

 När det gäller andra anaeroba arbeten som kräver snabb kraftutveckling 

som t.ex. olika typer av hopprestationer, är resultaten också varierande. Flera 

studier har visat att uppvärmningsprotokoll innehållande SS resulterade i sämre 

vertikal hopprestation än vad ett eller flera uppvärmningsprotokoll som inte 

innehöll SS gjorde (Carvalho et al., 2012; Faigenbaum, Bellucci, Bernieri, 
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Bakker, & Hoorens, 2005; Holt & Lambourne, 2008; Hough, Ross, & Howatson, 

2009; Needham et al., 2009; Pagaduan, Pojskić, Užičanin, & Babajić, 2012; 

Vetter, 2007; Werstein & Lund, 2012; Young & Elliott, 2001). Di Cagno et al. 

(2010) visade vidare att SS påverkade prestationen negativt på ett idrottsspecifikt 

hoppmoment i rytmisk gymnastik. Hough et al. (2009) samt Werstein och Lund 

(2012) visade vidare att DS gav ökad hopprestation. Det finns dock även studier 

vars resultat har visat att varken SS eller DS har någon signifikant påverkan på 

hopprestation (Chaouachi et al., 2010; Dalrymple, Davis, Dwyer, & Moir, 2010; 

De Oliveira & Rama, 2016; Power, Behm, Cahill, Carroll, & Young, 2004; 

Stafilidis & Tilp, 2015; Unick, Kieffer, Cheesman, & Feeney, 2005).    

Fysiologiska förklaringar 

Det som sker vid stretching när det gäller de akuta effekterna på muskeln, är att 

muskelns motstånd minskar, d.v.s. muskeln blir mer "medgörlig" (McHugh & 

Cosgrave, 2010). I idrotter  som balett och dans kan denna effekt vara 

eftersträvansvärd då dessa idrotter kräver ett stort rörelseomfång. Men i idrotter 

där stort ROM inte är den mest avgörande faktorn för prestationen, kan SS på 

grund av denna reduktion i motstånd, försämra prestationen i de fall där power 

och styrka är avgörande. Den reduktion i motstånd som sker efter SS och som 

påverkar power negativt, sker inte vid DS (Ratamess, 2012, s. 170). Behm och 

Chaouachi (2011) hävdade att anledningen till att DS  i vissa fall har visat sig 

kunna ge prestationsförbättringar på övningar som kräver power, kan vara att 

muskeltemperaturen blir högre efter den typen av uppvärmning och att den  

neuromuskulära funktionen förbättras av DS. 

Truppgymnastik 

Truppgymnastik är en idrott där gymnaster tävlar i trupper som består av mellan 

6-8 gymnaster. Trampett, tumbling och fristående är de tre grenar som ingår i 

denna tävlingsdisciplin. På trampett genomförs olika volter på en "minitrampolin" 

och ett hoppbord. På tumbling utförs olika voltserier på ett 15 meter långt 

sviktande golv. I fristående genomförs ett program till musik som förutom 

danskoreografi, innehåller gymnastiska moment (Faktablad truppgymnastik 2015, 

hämtat från svenska gymnastikförbundets hemsida, 2016-01-04).  

 Truppgymnastik är en komplex idrott som ställer höga tekniska, 
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stilmässiga och mentala krav på atleten, men även höga fysiska krav. Träning och 

tävling på trampett och tumbling utgörs av upprepade korta högintensiva 

arbetsintervaller som varar i ca 5-10 sek och friståendet varar i 2:30-3:00 minuter 

(Björn, 2005). Spänst är något som är viktigt i gymnastiken, dels för att kunna 

löpa snabbt till redskapen (trampett och tumbling), men även för att kunna göra 

bra inhopp och förhopp till de olika volterna, samt för att kunna göra stäm till 

volter (Henriksson, 2009; Marina, Jemni, & Rodríguez, 2013). Spänst kan 

definieras som en individs förmåga att hoppa högt eller långt, alltså förmågan att 

utnyttja stretch shortening cycle- funktionen (SSC) i musklerna (Hallén & 

Ronglan, 2011, s. 186). Denna SSC-funktion innebär att genom att göra en 

excentrisk muskelaktion innan den koncentriska fasen i en muskelrörelse, lagras 

elastisk energi i muskeln vilket resulterar i en mer kraftfull koncentrisk aktion än 

om rörelsen inte hade startat med den excentriska fasen (Ratamess, 2012, s. 24). 

Mätmetoder för explosiv power och spänst 

När det gäller olika former av uppvärmningsstrategiers påverkan på just 

hopprestation och därmed explosiv power (den typen av power som utvecklas 

under t.ex. hopp (Powers & Howley, 2015, s. 464)), så är vertikala hopptester som 

squat jump (SJ), counter movement jump (CMJ) och drop jump (DJ) vanliga 

mätmetoder. Dessa hopptester har använts i flera tidigare studier som har 

undersökt explosiv power och hopprestation efter olika uppvärmningsprotokoll 

(Carvalho et al., 2012; Chaouachi et al., 2010; Dallas et al., 2014; Dalrymple et 

al., 2010; Faigenbaum et al., 2005; Holt & Lambourne, 2008; Hough et al., 2009;  

Needham et al., 2009; Pagaduan, et al., 2012; Power et al., 2004; Stafilidis & Tilp, 

2015; Unick et al., 2005; Vetter, 2007; Werstein & Lund, 2012; Young & Elliott, 

2001). SJ och CMJ är valida och reliabla mätmetoder för att mäta explosiv power 

i underkropp (Markovic, Dizdar, Jukic, & Cardinale, 2004). I CMJ ingår en 

excentrisk fas så det är också ett sätt att utvärdera SSC-funktion. I SJ sker hoppet 

från en statisk startposition utan excentrisk fas (AIS, 2012, s. 220). I DJ kan 

förutom en individs förmåga att utveckla power i underkropp, "reactive strength 

index" (RSI) mätas. Det är ett mått på reaktionsstyrka, d.v.s. förmågan att 

utveckla maximal kraft på minimal tid (SSC-funktion) (AIS, 2012, s. 225). 
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Problemområde 

Den traditionella uppvärmningen som innehåller en aerob del och/eller dynamiska 

övningar efterföljt av SS, förekommer i författarens vetskap inom 

truppgymnastiken. Detta trots att som tidigare nämndes studier har visat att SS 

kan påverka spänst och explosiv power negativt. För just truppgymnaster, som är i 

behov av såväl god spänst och explosiv power som rörlighet, är det viktigt att veta 

vilken effekt olika uppvärmningar har på gymnasterna så att uppvärmningen kan 

planeras så att bästa möjliga förutsättningar skapas inför träning och tävling. 

Vilken effekt olika uppvärmningsprotokoll har på olika typer av hopprestationer 

och därmed explosiv power och spänst, har undersökts på en rad olika 

försöksgrupper med olika idrottsbakgrund, men det finns i dagsläget ingen studie 

som har undersökt detta specifikt hos truppgymnaster.  

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur olika uppvärmningsprotokoll påverkar 

vertikal hopprestation hos unga truppgymnaster. 

Hypoteser 

Hypotes 1: Uppvärmning efterföljt av statisk stretching kommer att ge sämre 

hopprestation jämfört med uppvärmning efterföljt av dynamisk stretching och  

uppvärmning utan stretching.  

Hypotes 2: Uppvärmning efterföljt av dynamisk stretching kommer att ge bättre 

hopprestation än uppvärmning utan stretching.  

Metod 

Försökspersoner  

Via mailutskick till en truppgymnastikgrupps målsmän rekryterades 17 

försökspersoner (fp) som var 12-17 år, till studien. Skriftlig information om 

studiens syfte och testprocedur, samt fördelar och risker med att delta i studien, 

skickades via mail till fp och deras målsmän. Informationen gavs även muntligt 

till fp. Hälsoformulär och informerat samtycke fylldes i av de fp som anmälde sitt 

intresse att delta i studien (bilaga 1 och 2). Det informerade samtyckesformuläret 

skrevs under av såväl fp som målsman, eftersom fp var under 18 år.  
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 För att få delta i studien skulle fp vara frisk samt fri från skador som kunde 

tänkas påverka resultatet på hopptesterna. Fem personer avbröt deltagandet i 

studien på grund av sjukdom eller andra förhinder. Tolv fp mellan 12-17 år varav 

åtta flickor och fyra pojkar, fullföljde studien och genomförde alla tester (tabell 

1). Försökspersonerna var aktiva truppgymnaster på RM1-tävlingsnivå 

(riksmästerskapsnivå 1) och tränade truppgymnastik 5-7,5 timmar (h) per vecka. 

Alla deltagare hade tränat gymnastik i minst 3 år. Samtliga fp utförde någon form 

av träning utöver gymnastikträningarna varje vecka (medelvärde ± SD: 3 ± 1,5 

gånger per vecka) i form av skolidrott, fotboll, simning eller löpning. Deltagarna 

ombads att avstå från ovanligt ansträngande träning 48 h innan respektive testdag, 

det vill säga de ombads att inte utföra ytterligare eller annorlunda träning än de 

aktiviteter som de vanligtvis utförde under veckorna. De ombads att äta ca 1-2 h 

innan testerna och avstå från koffeinhaltiga drycker samma dag som testerna 

skulle genomföras. De ombads vidare att vara stillasittande i minst 10 minuter 

innan uppvärmningen skulle starta. Ingen ordinarie gymnastikträning utfördes 

under testveckan. 

Tabell 1: Demografisk data tillhörande försökspersonerna (n=12), data presenteras som          

 medelvärde ± SD 

 Totalt (n=12) 

Ålder (år) 13,5±1,7 

Vikt (kg) 50,0±10,3 

Längd (cm) 159,3±9,5 

Procedur 

Familiarisering och samtliga tester genomfördes i samma lokal (en gymnastikhall) 

vid samma tidpunkt på dygnet. Familiarisering samt tre testtillfällen ägde rum 

under en sammanhängande tiodagarsperiod (figur1). Under dag ett deltog fp på ett 

introduktionstillfälle med muntlig genomgång av testprocedur, insamling av längd 

och vikt (Seca 7047021094, Hamburg, Tyskland), ifyllnad av hälsoformulär samt 

familiarisering av testprocedur. Under familiariseringen fick fp under ledning av 

testledare genomföra de olika uppvärmningsprotokollen och de hopptester som 

skulle ingå i studien. Efter familiariseringen deltog fp vid tre testtillfällen 

separerade med 48-72 h. Vid respektive testtillfälle genomförde fp ett av de tre 

olika uppvärmningsprotokollen i randomiserad ordning. Samtliga tre 

uppvärmningsprotokoll innehöll en standardgymnastikuppvärmning (S) och den 
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följdes av antingen dynamisk stretching (S+DS), statisk stretching (S+SS) eller 

utan efterföljande stretching (S+US). Uppvärmningsprotokollen följdes av 2 min 

aktiv återhämtning (gående) varefter följande hopptester utfördes: SJ, CMJ och 

DJ. Denna ordningsföljd på hoppen gällde  vid samtliga testtillfällen. 

Försökspersonerna utförde uppvärmningsprotokoll och hopptester under ledning 

av samma två testledare vid samtliga testtillfällen.  

 

Figur 1: Schematisk illustration av studiedesign. Översiktlig information om testprocedur och

 vilka hopp som genomfördes. För mer detaljerad information om respektive

 uppvärmningsprotokoll se tabell 2, 3 och 4. För information om hopptesterna se tabell 5. 

 SJ: squat jump; CMJ: counter movement jump; DJ: drop jump. 

Uppvärmningsprotokollen 

Standardgymnastikuppvärmning   

Standardgymnastikuppvärmningen varade i 12 min och hade som syfte att öka 

muskeltemperaturen och efterlikna den uppvärmning som gymnasterna vanligtvis 

genomför innan träning och tävling. Den bestod av 5 min löpning på låg intensitet 

och 7 min specifik uppvärmning med stegrande intensitet (tabell 2). För att 

standardisera intensiteten på löpningen blev fp ombedda att springa på en 

intensitet som motsvarade 11-12  på borgskalan (Borg, 1998, s. 47). Den specifika 
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delen av uppvärmningen bestod av hopp, svingar, styrkeövningar och sprinter. 

Svingar är moment där en kroppsrörelse utförs med gravitationen som hjälp 

(Bedömningsreglementet 2014, hämtat från svenska gymnastikförbundets 

hemsida 2016-01-01). 

Tabell 2: Protokoll standardgymnastikuppvärmning, övningar med tillhörande beskrivning  

Övning Beskrivning  

 Generell uppvärmning 5 min: 

Löpning   Löp fram och tillbaka på en 25 meter lång ansatsmatta på en intensitet som 

motsvarar 11-12 på borgskalan (Borg, 1998, s. 47) 

 Specifik uppvärmning 7 min: 

Hopp  20 jämfotahopp i direkt följd utan paus, med fötter tätt ihop  

 10  jämfotahopp i direkt följd utan paus, med fötterna höftbrett isär 

 10 jämfotahopp i direkt följd utan paus, med fötterna axelbrett isär 

 20 enbenshopp i direkt följd utan paus, (10 på varje ben) 

 8 upphopp i direkt följd utan paus, där händerna nuddar marken mellan varje 

repetition och armarna sträcks upp ovanför huvudet  i varje hopp 

Svingar 

 

 8  Parallella armsvingar med tillhörande rörelse av överkropp 

 16 enarmssvingar (8 per arm) (sving med en arm + samtidigt utförande av 

gungning i knän och överkropp, ena foten placerad ca en steglängd framför den 

andra) 

 16 cirkelformade armsvingar framför kroppen där armarna korsar varandra, i 

kombination med växlande gungning i knäna, ett ben i taget) 

Styrka   8  parallella knäböj i direkt följd utan paus 

 8  armhävningar (på knä för flickor, på tå för pojkar) 

 8 rygglyft med fingertopparna placerade bakom öronen 

 8 benlyft från magliggande med händer under hakan och blicken i marken 

 16 sittande fällknivar med varannan grupperad och varannan pikerad fällkniv 

Sprinter   20 m maximal sprint följt av 20 m lugn gång tillbaka till startposition  

 20 m maximal sprint följt av 20 m lugn gång tillbaka till startposition  

 20 m maximal sprint följt av 20 m lugn gång tillbaka till startposition  

Dynamisk och statisk stretching 

Den dynamiska och statiska stretchingen varade båda i 7 min och bestod av 7 

övningar vardera (tabell 3 respektive 4). Varje övning utfördes 2*20 sek (under 

SS var tiden 20 sek per ben) med 10 sek vila mellan varje omgång.  

 Stretchingövningarna riktade främst in sig på de muskler i underkropp 

som i första hand aktiveras under ett hopp; quadriceps, hamstrings, 

gastrocnemius, gluteus, samt adduktorerna. Instruktioner till fp gavs i form av att 

stretchingen skulle utföras till den punkt att fp upplevde mild grad av diskomfort.  
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Tabell 3: Protokoll dynamisk stretching, övningar med tillhörande beskrivning 

Övning Beskrivning 

Gång med knä mot bröst Gå samtidigt som vartannat knä böjs och pressas mot 

bröstkorgen med hjälp av armar (Stretching för 

gluteus) 

Gång med rakt ben  I varje steg framåt fälls överkroppen framåt  med rakt 

främre ben och flekterad fot,  handen nuddar tårna 

(Stretching för hamstrings) 

Utfallsgång  Gå framåt i  utfallssteg (Stretching för quadriceps) 

Halv knäböj följt av vadhävning Gör en halv knäböj med fötterna höftbrett isär 

efterföljt av en vadhävning (Stretching för 

gastrocnemius) 

Sidoförflyttning i knäböjsposition Fötterna något bredare än höftbrett isär, i 

knäböjsposition förflyttas fötterna i sidled, byt håll 

efter 10 sek (Stretching för gluteus och även 

adduktorerna (inåtförarna)) 

Höga knän Tryck fötterna från marken i förflyttning framåt och 

arbeta upp knäna mot taket (Stretching för gluteus) 

Hälsparkar  Sparka ifrån golvet i förflyttning framåt så att hälarna 

nuddar rumpan.( Stretching för quadriceps) 

 
Tabell 4: Protokoll statisk stretching, övningar med tillhörande beskrivning 

Övning Beskrivning 

Knä mot bröst Ligg på rygg och böj benet upp mot bröstet, pressa 

knät mot bröstet. (Stretching för gluteus) 

Stående hamstringsstretch Stå med ena foten framför den andra, sträck det 

främre benet och flektera foten, fäll överkroppen 

fram med rak rygg, sträva mot tårna. (Stretching för 

hamstrings) 

Statiskt utfallssteg Stå på knä med det andra benet ståendes på foten med 

90 grader i knäleden. Pressa fram höften. (Stretching 

för quadriceps) 

Vadstretch med sträckt ben Stöd på händer och en fot i taget, pressa ner hälen i 

marken med rakt ben. (Stretching för gastrocnemius) 

Sittandes hamstringsstretch Sitt med det ena benet böjt med hälen mot insidan av 

motsatt ben, sträck det andra benet, vrid överkroppen 

mot det raka benet och fäll överkroppen framåt med 

rak rygg. (Stretching för hamstrings och adduktorer) 

Sittnde gluteus-stretch med korsade 

ben 

Sitt med rak rygg och ena benet böjt över det andra 

benet som är rakt, pressa knät mot bröstet. (Stretching 

för gluteus) 

Stående Quadriceps stretch Stå på ett ben och böj det fria benet så att hälen 

pressas mot rumpan samtidigt som höften pressas 

framåt. (Stretching för quadriceps) 
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Tester och mätmetoder  

För att kunna bedöma hur olika uppvärmningsprotokoll påverkade hopprestation 

hos gymnasterna användes hopptesterna SJ, CMJ och DJ (tabell 5). Hopphöjden 

registrerades vid respektive hopp och RSI beräknades i samband med DJ. För att 

räkna ut RSI dividerades kontakttiden (sek) med hopphöjden (m) i DJ (AIS, 2012, 

s. 225). För beräkning av hopphöjd på de tre hoppen samt kontakttid vid DJ, 

användes ljusmatta (Mjukvara: MuscleLab V 10; Hårdvara: MuscleLab 6000, 

Ergotest innovation A.S, Norge). Tre hopp genomfördes av vardera hopptest 

(barfota), varav det bästa resultatet för hopphöjd respektive RSI användes vid 

statistisk analys. Mellan varje hoppförsök vilade fp 30 sek. 

Tabell 5: Beskrivning av utförande av SJ, CMJ och DJ samt vilka instruktioner som gavs till 

 försökspersonerna (fp) 

Hopp    Beskrivning 

SJ Hoppet startade från en satisk position med ca 90 graders vinkel i knäna med fötterna axelbrett 

isär. (Mättes med goniometer av testledare). Instruktioner till fp gavs i form av att händerna 

skulle hållas på midjan under hela hoppet och de ombads att hoppa så högt som möjligt 

(Carvalho et al., 2012). När knävinkeln var godkänd, gav testledare kommando att fp skulle 

hoppa från den statiska positionen, utan att utföra någon excentrisk fas. De ombads att landa med 

tårna först och med böjda knän när fötterna hade kommit ner till marken. 

CMJ Hoppet initierades från en stående position med fötterna axelbrett isär, med en efterföljande 

excentrisk aktion i knä- och höftextensorer. Försökspersonerna ombads att hålla händerna på 

midjan under hela hoppet och hoppa så högt som möjligt (Carvalho et al., 2012). Djupet på 

hoppet var självvalt, utifrån instruktionen att personen skulle hoppa så högt som möjligt. De 

ombads att landa med tårna först och att böja på knäna i landningen när fötterna hade kommit ner 

till marken 

DJ Höjden på lådan som fp hoppade från var 30cm. Den höjden har även använts i tidigare studie 

som använt DJ som test för att mäta hopprestation (Young & Elliot, 2001). Instruktioner gavs  

till fp att händerna skulle hållas på höften under hela hoppet samt att de skulle kliva av från 

hoppboxen med sträckt ben för att säkerställa att fallhöjden blev 30 cm (Young & Elliot, 2001). 

Försökspersonerna ombads att utföra DJ med inställningen att uppnå så kort kontakttid i marken 

som möjligt samt att hoppa så högt som möjligt, (Young, Pryor, & Wilson, 1995). De ombads att 

landa med tårna föst och att böja på knäna i landningen efter att fötterna kommit ner till marken. 

SJ: squat jump; CMJ: counter movement jump; DJ: drop jump 

Etiska överväganden 

För deltagande i studien krävdes underskrift på ett samtyckesformulär av fp samt 

målsman, där information om att deltagandet var frivilligt framgick tydligt. 

Försökspersonerna kunde när som helst avbryta sitt deltagande utan att behöva 

ange skäl för detta. Samtliga fp blev såväl muntligt som skriftligt informerade om 

hur testproceduren skulle gå till. De fick information om hur personuppgifter och 

insamlad data skulle behandlas, d.v.s. att uppgifterna behandlades konfidentiellt 

samt att all data som skulle presenteras i examensarbetet skulle avidentifieras. 
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De risker som fanns med deltagande i studien var att mild diskomfort kunde 

upplevas av stretchingen, men fp var vana att uppleva den milda obehagskänslan 

som kan uppkomma i samband med stretching, då den typen av övningar utövas 

regelbundet i den ordinarie träningen.  

Statistik 

Efter att data hade samlats in från respektive fp genomfördes statistisk analys av 

de variabler som studerades. Statistical Package for the Social Science Version 22 

(SPSS, Inc, Chicago, IL, USA) användes för statistisk analys av insamlad data. 

Deskriptiv statistik uttrycks som medelvärde ± SD. För att analysera om insamlad 

data var normalfördelad gjordes Shapiro Wilks test (O´Donoghue, 2012, s. 101) 

samt analys av Normal Q-Q plot (Pallant, 2010, s. 63). Envägs ANOVA 

(variansanalys) för upprepade mätningar inom gruppen, användes för statistisk 

analys av insamlad data för att undersöka om det fanns några skillnader mellan de 

olika uppvärmningsförhållandena (O´Donoghue, 2012, s. 202). Signifikansnivån 

bestämdes till p≤0,05.  

Resultat 

Försökspersonernas resultat (medelvärde ± SD) på hopphöjd (cm) för SJ, CMJ 

och DJ, samt på RSI (sek/m) från respektive uppvärmningsprotokoll presenteras i 

tabell 6. 

Tabell 6: Medelvärde ± SD på samtliga variabler som testades under respektive testförhållande, 

 (n=12) 

Protokoll SJ (cm) CMJ (cm) DJ (cm) RSI (sek/m) 

S+US 24,2±4,8 27,5±4,9 22,4±5,9 0,984±0,344 

S+DS 23,5±5,0 26,9±5,4 22,6±6,5 0,927±0,278 

S+SS 23,7±4,6 27,6±4,7 22,4±4,9 0,876±0,215 

SJ: squat jump; CMJ: counter movement jump; DJ: drop jump; RSI: reactive strength index; 

S+US: standardgymnastikuppvärmning utan efterföljande stretching; S+DS: 

standardgymnastikuppvärmning följt av dynamisk stretching; S+SS: 

standardgymnastikuppvärmning följt av statisk stretching 

 

Data var normalfördelad enligt Shapiro Wilks test (p>0,05) och bedömdes också 

normalfördelad efter analys av Normal Q-Qplot. Det förelåg inte några 

signifikanta skillnader i hopphöjd på något av hoppen och inte heller i RSI, 

mellan S+US, S+DS och S+SS (p>0,05; figur 2 och 3). För detaljerad information 

om resultaten från ANOVA för de beroende variablerna se bilaga 3.  
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Figur 2: Försökspersonernas medelvärde ± SD på hopphöjd (cm) för SJ, CMJ och DJ efter de 

 olika uppvärmningsprotokollen. Ingen signifikant skillnad identifierades mellan de olika 

 uppvärmningsförhållandena (p>0,05), (n=12). SJ: squat jump; CMJ: counter movement 

 jump; DJ: drop jump; S+US: standardgymnastikuppvärmning utan efterföljande 

 stretching; S+DS: standardgymnastikuppvärmning följt av dynamisk stretching; S+SS: 

 standardgymnastikuppvärmning följt av statisk stretching. 
 

 

Figur 3: Försökspersonernas medelvärde ± SD på RSI (s/m) efter de olika 

 uppvärmningsförhållandena. Ingen signifikant skillnad identifierades mellan de olika 

 uppvärmningsförhållandena (p>0,05), (n=12). RSI: reactive strength index; S+US: 

 standardgymnastikuppvärmning utan efterföljande stretching; S+DS: 

 standardgymnastikuppvärmning följt av dynamisk stretching; S+SS: 

 standardgymnastikuppvärmning följt av statisk stretching.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur olika uppvärmningsprotokoll påverkar 

vertikal hopprestation hos unga truppgymnaster. Enligt studiens resultat hade inte 

SS någon negativ påverkan på hopprestation och DS hade inte någon positiv 
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effekt på hopprestation vid utförande av vertikala hopp hos unga truppgymnaster. 

Hypotes 1 och 2 bekräftades således inte. Statisk stretching påverkade alltså inte 

hopprestation på SJ, CMJ eller DJ negativt i förhållande till uppvärmning utan SS 

eller uppvärmning följt av DS trots att det finns tidigare studier som har visat på 

detta (Carvalho et al., 2012; Faigenbaum et al., 2005; Holt & Lambourne, 2008; 

Hough et al., 2009; Needham et al., 2009; Pagaduan et al., 2012; Vetter, 2007; 

Werstein & Lund, 2012; Young & Elliott, 2001).  Studiens resultat är också i 

motsats till vad Hough et al. (2009) respektive Werstein och Lund (2012) kom 

fram till i sina studier. De konstaterade nämligen att hopphöjd på SJ respektive 

RSI, förbättrades efter DS. Det finns dock även studier vars resultat stämmer 

överens med den här studiens resultat, som har funnit att SS inte påverkade 

hopprestation negativt på SJ, CMJ eller DJ (Chaouachi et al., 2010; Dalrymple et 

al., 2010; De Oliveira & Rama, 2016; Power et al., 2004; Stafilidis & Tilp, 2015; 

Unick et al., 2005) och att DS inte hade någon prestationsförbättrande effekt på SJ 

eller CMJ jämfört med uppvärmning utan DS (Carvalho et al., 2012; Chaouachi et 

al., 2010; Dalrymple et al., 2010; Holt & Lambourne, 2008). I studien av 

Chaouachi et al. (2010) skiljde sig dock metoden något från den här studiens 

metod. Där användes 5 min explosiva övningar direkt efter SS (innan 

hopptestesterna), vilket skulle kunna vara en av anledningarna till varför SS inte 

påverkade prestationen negativt i just den studien.  

Försöksgruppen 

I många av de studier där signifikanta skillnader har upptäckts mellan de olika 

uppvärmningsprotokollen har försöksgruppen bestått av mellan 14-60 fp 

(Carvalho et al., 2012; Faigenbaum et al., 2005; Needham et al., 2009; Pagaduan 

et al., 2012; Vetter, 2007; Werstein & Lund, 2012; Young & Elliott, 2001), vilket 

är fler än i denna studie som hade 12 fp. I studien av Hough et al. (2009) var 

antalet fp mindre (n=11), än i den här studien. Den försöksgruppen bestod dock 

endast av män vilket kan ha bidragit till att homogeniteten i den försöksgruppen 

blev större och i och med det kunde signifikanta skillnader lättare bekräftas.  

 Vidare har fp i många av de studier där resultatet har visat att SS och DS 

påverkade hoppförmågan signifikant negativt respektive positivt, varit mellan ca 

17-22 år (Holt & Lambourne, 2008; Hough et al., 2009; Pagaduan et al., 2012; 

Vetter, 2007; Young & Elliott, 2001; Werstein & Lund, 2012). Detta innebär 
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alltså att fp hade högre ålder än vad fp i denna studie hade (13,5±1,7 år). Detta har 

antagligen resulterat i en mer homogen grupp i dessa studier eftersom det bör 

skilja mindre i fysisk mognad mellan fp som befinner sig i slutet av puberteten 

eller som har passerat den. (Efterpuberteten = 15-18 år med reservation för 

variation från individ till individ (Team Danmark, 2006, s.9)). Försökspersonerna 

var 14,5±2,8 respektive 11,3±0,7 år i studierna av Carvalho et al. (2012) och 

Faigenbaum et al. (2005), vilka också visade på negativ effekt av SS. Den 

förstnämnda försöksgruppen bestod dock enbart av pojkar, vilket kan ha bidragit 

till en homogen grupp tack vare det och den senare nämnda studien hade en stor 

försöksgrupp (n=60). Storlek på försöksgruppen och homogenitet inom gruppen 

är två faktorer som påverkar en studies statistiska "power" (Stevens, 2009, s.164). 

Ju färre fp och ju mindre homogen grupp desto lägre statistisk power och desto 

svårare blir det att hitta eventuella skillnader som kan finnas mellan olika 

förhållanden (O´Donoghue, 2012, s. 368). I den här studien var 

variationskoefficienten (100*SD/medelvärdet   (O´Donoghue, 2012, s. 43)) 

mellan 17-35% för de beroende variablerna, vilket tyder på att hoppförmågan 

varierade förhållandevis mycket bland fp.  

 Anledningen till att spridningen i hoppförmåga var stor i denna studie kan 

bland annat bero på att försöksgruppen bestod av både pojkar och flickor. 

Försökspersonerna var dessutom mellan 12-17 år  vilket kan ha resulterat i att det 

var stor spridning i biologisk ålder, d.v.s. hur långt varje individ hade kommit i 

den kroppsliga utvecklingen och puberteten. Vid puberteten ökar den relativa 

fetthalten för flickor och den relativa muskelmassan ökar för killar (Team 

Danmark, 2006, s. 34). Detta leder till olika fysiska förutsättningar både mellan de 

olika könen och mellan personer i olika utvecklingsstadium. Muskelmassans 

storlek är direkt relaterat till hur stor muskelkraft som kan genereras (Powers & 

Howley, 2015, s. 301) vilket i sin tur påverkar förmågan att utveckla power 

(Hallén & Ronglan, 2011, s. 187). En grupp i form av endast flickor eller endast 

pojkar med mindre spridning i ålder hade resulterat i en mer homogen grupp och 

därmed mindre spridning i resultaten. Detta i kombination med en större 

försöksgrupp hade ökat sannolikheten att hitta eventuella signifikanta skillnader. 

 Olika träningsstatus kan vidare ha gjort att den individuella responsen på 

de olika stretchingprotokollen kan ha skiljt sig mellan fp. Det är dock oklart hur 

stor inverkan fysisk träningsstatus har på responsen på olika former av stretching. 
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I reviewstudien av Behm och Chaouachi (2011) diskuterades dock att idrottare 

som är mycket vältränade möjligtvis inte löper lika stor risk att påverkas negativt 

av SS (som varar mindre än 30 sek) innan aktivitet, som mindre tränade individer. 

Detta kan ha resulterat i att de fp som hade högre träningsstatus eventuellt inte 

påverkades på samma sätt som de som hade något lägre. Ytterligare en faktor 

som kan ha bidragit till att det var svårt att finna eventuella skillnader mellan de 

olika protokollen är att fp var ovan att utföra hopptesterna vilket kan ha orsakat 

låg reliabilitet. Det kan tänkas att fp skulle ha behövt ytterligare träning på 

hopptesterna. AIS (2012, s. 221) menar nämligen att forskning har visat att det 

t.ex. är extra viktigt med familiarisering när SJ ska användas som hopptest för att 

eliminera den excentriska aktionen som lätt kan uppstå i detta hopp. Marina et al. 

(2013) konstaterade vidare att reliabiliteten på SJ och CMJ var högre hos unga 

elitgymnaster (ca 11-18 år) jämfört med unga personer som inte var eliter utan 

bara fysiskt aktiva (ca 13-19 år). Det går inte att säga i hur stor grad detta kan ha 

påverkat reliabiliteten på testerna i den här studien då fp:s träningsstatus ej 

testades, men fp i denna studie var dock ej elit. 

Duration på statisk och dynamisk stretching 

Förutom att otillräcklig familiarisering, liten storlek på försöksgrupp och brist på 

homogenitet i gruppen kan ligga till grund för att eventuella signifikanta 

skillnader inte gick att finna i studien, kan det också bero på själva upplägget av 

uppvärmningsprotokollen. I den här studien stretchade fp statiskt och dynamiskt 

endast 2*20 sek på respektive övning. Det kan vara så att denna tid på SS och DS 

inte var tillräckligt lång för att ge några negativa respektive positiva effekter på 

hopprestationen. Behm och Chaouachi (2011) diskuterade nämligen i sin 

reviewstudie att forskningsresultat tyder på att ju längre duration SS har, desto 

större blir försämringarna på hopprestationer. I en studie av Pinto, Wilhelm, 

Tricoli, Pinto, & Blazevich (2014) visade resultatet att 60 sek SS per muskelgrupp 

hade negativ påverkan på hopprestation, men att 30 sek SS inte hade det. I 

studierna av Werstein och Lund (2012) samt Vetter (2007) där SS hade negativ 

effekt på hopprestationen, var t.ex. durationen 60 sek eller mer per muskelgrupp. I 

studien av Pagaduan et al. (2012) varade dock SS 2*20 sek (20 sek per ben, d.v.s. 

lika länge som i den här studien) och resultatet visade att hopprestationen 

påverkades negativt trots denna korta duration på SS. Fler av de befintliga 



17 
 

studierna på området, där SS har påverkat hopprestation negativt har också använt 

kortare duration (30 sek eller mindre) (Faigenbaum et al., 2005; Holt & 

Lambourne, 2008; Hough et al., 2009; Needham et al., 2009). Behm och 

Chaouachi (2011) diskuterade dock vidare att när durationen är 90 sek eller mer 

per muskelgrupp finns starka bevis för prestationsförsämringar, men när 

durationen som använts i studier är mindre än 90 sek per muskelgrupp (vilket den 

här studiens duration på stretchingen var) är resultaten mer varierande.  

 Även när det kommer till DS så verkar det enligt Behm och Chaouachi 

(2011) vara så att durationen kan påverka dess effekt på hopprestation. De 

menade att de flesta studier som har visat att DS kan förbättra prestation av olika 

slag, har använt längre duration (mellan 7-10 min). Detta skulle kunna vara 

anledningen till att DS inte påverkade hopprestation positivt i denna studie, då DS 

varade endast i totalt ca 4,7 min (2*20 sek per övning).  

Fysiologiska förklaringar 

Det finns ingen fysiologisk variabel som kan förklara resultaten i denna studie då 

dessa parametrar inte mättes. Dock kan tänkas att durationen på SS var för kort 

för att hinna skapa tillräckligt stora förändringar i muskelns motstånd för att 

påverka förmågan att utveckla power signifikant negativt, då det enligt Ratamess 

(2012, s. 170) är just på grund av att SS minskar muskelns motstånd som SS kan 

ha negativ effekt på utveckling av power. När det gäller DS kan också där tänkas 

att durationen och/eller intensiteten i denna studie inte var tillräcklig för att 

påverka den neuromuskulära funktionen och öka muskeltemperaturen i så pass 

hög grad att det skulle resultera i ökad hopprestation, då det enligt Behm & 

Chaouachi (2011) är just dessa två faktorer som verkar ligga bakom de 

prestationshöjande effekterna som DS kan ha. Möjligen kan det vara så att den 

standardgymnastikuppvärmning som genomfördes innan stretchingen, var i sig 

själv tillräckligt effektiv för att ge de prestationshöjande effekterna som kan 

uppnås i samband med en uppvärmning. Ytterligare uppvärmningsstrategier i 

form av DS kunde kanske därför inte ge förbättringar utöver detta. 

Metoddiskussion 

En styrka med metoden i den här studien var att testerna utfördes i fält. Detta 

gjorde att omgivningsförhållandena blev mycket lik den miljö som fp vanligtvis 
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utövar sin idrott  i vilket ger testerna större validitet mot för om testerna hade ägt 

rum i ett laboratorium. Att testerna utfördes i fält gjorde dock att det blev svårt att 

kontrollera omgivningsmiljön. De yttre förhållandena kan därför ha skiljt sig 

något mellan testdagarna när det t.ex. kommer till antalet individer i hallen. 

  Standardgymnastikuppvärmningen som utfördes i respektive protokoll,  

liknade den uppvärmning som fp vanligtvis brukar göra innan tävling. Många av 

de uppvärmningsövningar som användes var de således familjära med vilket 

ökade sannolikheten för att övningarna kunde utföras korrekt. 

 De muskelgrupper som stretchingövningarna riktade in sig på, har många 

av de redan befintliga studierna också riktat in sig på, där stretching i samband 

med hopprestation har studerats (Chaouachi et al., 2010; Dalrymple et al., 2010; 

Faigenbaum et al., 2005; Needham et al., 2009; Pagaduan et al., 2012; Unick et 

al., 2005; Werstein & Lund, 2012). Vid val av stretchingövningar fanns också i 

åtanke att övningarna skulle efterlikna de övningar som fp var van att utföra. 

Inspiration till övningar hämtades förutom från de tidigare studierna som gjorts, 

från vetenskapligt baserad litteratur (Ratamess, 2012, s. 178). 

 Durationen på stretchingen (2*20 sek) var den duration som fp normalt 

genomför i sina stretchingrutiner på gymnastikträningarna och det var också i 

enighet med de rekommendationer som ges när det kommer till hur ett 

stretchingprogram med SS bör läggas upp (Ratamess, 2012, s. 170). För att 

säkerställa att det skulle bli samma volym på de båda stretchingprotokollen, var 

durationen 2*20 sek även på DS. Den duration och upplägg som användes på 

stretchingen har vidare använts i tidigare studie (Pagaduan et al., 2012).  

 En begränsning med denna studie var att försöksgruppen var liten samt att 

försöksgruppen inte var homogen när det kommer till biologisk ålder och kön.  

 Det förekom vid några tillfällen svårigheter med testutrustningen vilket 

gjorde att två fp tvingades göra om uppvärmningen vid ett tillfälle. Dock fick 

dessa fp sitta ner i ca 30 min innan uppvärmningen startades på nytt, så detta bör 

inte ha påverkat resultatet i betydande grad. 

Praktisk tillämpning 

Då DS enligt den här studien inte visade sig kunna skapa några förändringar i 

hopprestation utöver det som uppnåddes med enbart 

standardgymnastikuppvärmningen tyder det på att DS inte behöver genomföras 
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efter uppvärmning innan övningar som kräver explosiv power och spänst, som 

hopp. Enligt resultatet skulle vidare SS kunna användas innan explosiva övningar 

utan att det sker en prestationsförsämring. Dock gav inte heller SS några positiva 

effekter på hopprestationen utöver standardgymnastikuppvärmningen, vilket 

egentligen tyder på att inte heller SS behöver användas efter uppvärmningen. 

Dock finns det som tidigare nämnts, forskning som talar för att ökad rörlighet kan 

förbättra idrottsprestationen (Ratamess, 2012, s. 168). Med tanke på detta kan 

ändå tänkas att det kan vara viktigt att utföra någon form av stretching innan 

gymnastikträning och tävling. Men för att inte riskera negativ effekt på power och 

spänst, kan det möjligtvis vara klokt att avstå från SS och istället använda DS 

direkt innan träning och tävling då mycket befintlig forskning talar för att SS kan 

ha negativ påverkan på hopprestation. Det går nämligen inte att utifrån den här 

studiens resultat säga säkert att unga truppgymnasters hopprestation inte 

försämras av SS respektive inte förbättras av DS, eftersom fler studier med större 

och mer homogena försöksgrupper måste bekräfta detta resultat för att det ska bli 

möjligt. Tills fler liknande studier har gjorts på unga truppgymnaster kan det 

därför var klokare att använda DS än SS innan träning och tävling då denna form 

av stretching också kan öka rörligheten akut och i tidigare studier inte har visat sig 

resultera i negativ effekt på hopprestation (Behm & Chaouachi, 2011).  

 Bra spänst och utveckling av kraft på kort tid, skapar goda förutsättningar 

att bemästra svåra volter, vilket gör att det är viktigt att veta hur hopprestation 

påverkas av SS och DS. Men det ska kommas ihåg att det inte bara är 

hoppförmåga eller spänst hos gymnaster som avgör den specifika 

idrottsprestationen eller resultatet på en tävling. Andra faktorer som t.ex. teknik 

och rörlighet kan också påverka prestationen i truppgymnastik (Henriksson, 

2009). Optimalt för att studera och kunna förutse hur själva idrottsprestationen 

inom truppgymnastik påverkas av olika former av uppvärmningsprotokoll skulle 

därför vara att studera en specifik gymnastikövning.  

Konklusion 

Denna studie kunde inte visa att DS eller SS hade någon effekt på hopprestation 

hos unga truppgymnaster. Det krävs dock att fler studier med större och mer 

homogena försöksgrupper undersöker olika uppvärmningsprotokolls effekt på 

unga truppgymnaster innan det går att dra några säkra slutsatser gällande hur olika 
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former av uppvärmningsstrategier påverkar hopprestation hos denna population 

och innan några rekommendationer kan göras gällande vilka 

uppvärmningsstrategier unga truppgymnaster bör använda innan träning.  

Framtida forskning    

Studier på just truppgymnaster är mycket få, därför skulle mer forskning överlag 

behöva göras på denna population, bland annat fler studier inom området 

uppvärmning och stretchings påverkan på olika prestationsvariabler hos 

truppgymnaster i olika åldrar, tävlingsnivå och med olika kön. Studier behöver 

också undersöka hur specifika moment i truppgymnastik påverkas av SS och DS. 

Framtida forskning bör vidare undersöka flera olika typer av 

uppvärmningsprotokoll med olika lång duration på stretchingen för att kunna 

upptäcka eventuella trösklar för om eller när prestationen försämras respektive 

förbättras av SS och DS hos truppgymnaster. 

Tack till 

Stort tack till min handledare Haris Pojskick, hjälphandledare Malin Jonsson och 

till assisterande testledare Anna Lindh, tack till alla gymnaster från RM1-gruppen 

som ställde upp som försökspersoner, samt tack till övriga ledare i 

Östersundsgymnasterna som gjorde datainsamlingen genomförbar.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Hälsoformulär 

 

 

Avdelningen för hälsovetenskap 

Hälsoformulär 

 

Namn:__________________________________ 

Födelsedata:_____________________________ 

Längd:_________________________________ 

Vikt:___________________________________ 

 

Ringa in ja eller nej och skriv in svar på de frågor som svar krävs. 

 

Hur mycket tränar du per vecka utöver gymnastikträningen? 

(Skolidrott, annan idrott, annan fysisk aktivitet) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Har du några skador för närvarande? Vilka i så fall?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Har du blivit avrådd från läkare, tränare eller sjukgymnast att träna? 

Ja        Nej 



26 
 

 

 

Hur länge sedan var det sedan du var förkyld senast? 

_______________________________________________________ 

 

Har du diabetes? vilken typ i så fall?_________________       Ja         

Nej 

 

Har du astma? Vilken form i så fall? _________________      Ja         

Nej 

 

Äter du någon medicin som kan påverka den fysiska prestationen? 

 vilken/vilka i så fall?________________   Ja           Nej 

 

Ange om det finns någon annan anledning till varför du inte bör utföra 

fysisk         

aktivitet?_________________________________________________      

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Datum och Underskrift  av målsman (då deltagare är under 18 år) 
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Bilaga 2. Informerat samtyckesformulär 

 

 

Avdelningen för hälsovetenskap 

 

Informerat samtycke 

 

Anmälan: 

 

Jag …………………………………………… (namn på gymnasten) anmäler mig 

frivillig att delta i detta projekt. 

 

Härmed bekräftar jag att jag har läst och förstått all information i 

informationsbrevet och att jag förstår syftet med studien, samt att jag är medveten 

om att jag kan ställa frågor när som helst om jag undrar något. Jag är medveten 

om att mina uppgifter och data behandlas konfidentiellt. Jag förbinder mig i och 

med mitt samtycke, att följa de riktlinjer som angivits ovan  men jag är medveten 

om och har förstått att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande om så 

önskas, utan att ange skäl. Jag samtycker härmed till medverkan i studien.  

 

 

................................................................ .............................................. 

Ort och datum  Deltagarens underskrift  

 

 

................................................................ ..............................................  

Ort och datum Målsmans underskrift, (för 

försökspersoner  under 18 år) 

 

 

 

 

 

 

................................................................ .............................................. 

Ort och datum Testledares underskrift 

 

 

Bilaga 3: Resultat från ANOVA 
 



28 
 

F-värde, p-värde och effektstorlek (Partial η)
2
 för respektive hopptest, (n=12) 

  F2,22 P-värde Partial η
2
 

Protokoll    
SJ  0,589 0,564 0,051 

CMJ 1,017 0,378 0,085 

DJ 0,035 0,966 0,003 

RSI 1,767 0,194 0,138 

ANOVA: analysis of variance; SJ: squat jump; CMJ: counter movement jump; DJ: drop jump; 

RSI: reactive strength index 
 
 
 

 

 


