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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Uppvärmning syftar till att förbereda idrottare inför fysisk prestation. Det är 

vanligt att statisk stretching inkluderas i uppvärmning med avsikt att öka rörelseomfång och 

förbättra prestation. För gymnaster är både en god flexibilitet och förmågan att vara explosiv 

avgörande för att kunna prestera optimalt. Under stretching involveras kroppens 

proprioceptorer; muskelspolar och golgis senorgan, vilka avläser förändring i muskellängd. 

Stretching kan påverka muskelns förmåga att skapa kraft. Tidigare studier beskriver att den 

direkta effekten av statisk stretch innebär en negativ inverkan på prestationsförmågan och 

explosiviteten. Dock visar andra studier ett motsägande resultat, nämligen att stretching inte 

förändrar prestationen. 

Syfte: Att undersöka hur explosiviteten av den nedre extremiteten direkt påverkas av olika 

durationer av statisk stretch, samt ingen stretch, hos flickor som tränar truppgymnastik. 

Metod: För att undersöka explosiviteten i den nedre extremiteten användes ett vertikalhopp, 

Counter Movement Jump (CMJ), vilket genomfördes med en IR-matta. Den statiska 

stretchingen involverade musklerna; quadriceps, hamstrings och gastrocnemius. 15 flickor 

som tränar truppgymnastik deltog i studien, ålder 12 år (11-16), längd 158 cm (146-175), vikt 

42 kg (36-55). Studien innehöll tre dagar med tester; under Test 1 genomfördes kontrolltestet, 

under Test 2 genomfördes 30 sekunders statisk stretching, under Test 3 genomfördes 60 

sekunders statisk stretching. Den vertikala hopphöjden uppmättes två gånger per testtillfälle, 

före och efter stretching. 

Resultat: Studien resulterade inte i någon statistiskt signifikant skillnad vid en jämförelse av 

skillnaden i den vertikala hopphöjden mellan de tre grupperna vid de tre testtillfällena, p = 

0,282. Det resulterade i en statistiskt signifikant skillnad vid en jämförelse av värdena från 

före och efter stretching vid alla tre testtillfällena. Test 1 skillnad mellan före och efter 

kontrolltest -1,30 cm (-3,60 - 0,50), p = 0,001. Test 2 skillnad mellan före och efter 30s 

stretch -1,40 cm (-2,90 – 0,47), p = 0,001. Test 3 skillnad mellan före och efter 60s stretch -

1,80 cm (-3,27 – 0,37), p = 0,001. 

Slutsats: Explosiviteten av den nedre extremiteten påverkas inte av statisk stretch, hos flickor 

som tränar truppgymnastik.  
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Abstract 

 

Background: Warm-up aims to prepare athletes before physical performance. It is common 

that static stretching is included into a warm-up with the purpose of increase range of motion 

and to improve performance. Both a beneficial flexibility and the ability to be explosive is 

determining for a gymnast to be able to perform at the optimal level. During stretching the 

proprioceptors of the human body; Muscle spindles and Golgi tendon organ activates and 

interpret the change in the length of the muscle. Stretching can affect the muscles ability to 

create power. Former studies describes that the direct effect of static stretching implies a 

negative effect of the performance capacity and the explosiveness. However other studies 

presents a contradictory result which shows that stretching does not change the ability to 

perform.    

Aim: To investigate how the explosiveness of the lower extremity affects directly of different 

durations of static stretching, and also without stretching, in females that perform team 

gymnastics. 

Method: A vertical jump, a Counter Movement Jump (CMJ), was used to investigate the 

explosiveness of the lower extremity and the jump was performed with an IR-contact mat. 

The static stretching involved the muscles; quadriceps, hamstrings and gastrocnemius. 15 

females that performs team gymnastics participated in the study, age 12 years (11-16), length 

158 cm (146-175), weight 42 kg (36-55). The study included three days with tests; during 

Test 1 the control test was performed, during Test 2 the 30 seconds static stretching was 

performed, during Test 3 the 60 seconds static stretching was performed. The height of the 

vertical jump was measured twice each test occasion, before and after stretching. 

Result: The study did not result in any statistical significant difference when comparing the 

difference in the height of the vertical jump between the three groups at the three test 

occasions, p = 0.282. It did result in a statistical significant difference when comparing the 

values from before and after stretching at all three test occasions. Test 1 difference between 

before and after control test -1.30 cm (-3.60 - 0.50), p = 0.001. Test 2 difference between 

before and after 30s stretch -1.40 cm (-2.90 - 0.47), p = 0.001. Test 3 difference between 

before and after 60s stretch -1.80 cm (-3.27 - 0.37), p = 0.001. 

Conclusion: The explosiveness of the lower extremity is not affected by static stretching, in 

females that perform team gymnastics. 

  



Ida Nilsson 
Examensarbete 15hp 
Halmstad Högskola 

 

 
 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion ............................................................................................................................. 1 

2. Bakgrund .................................................................................................................................. 2 

2.1. Gymnastik ......................................................................................................................... 2 

2.2. Uppvärmning och stretching ........................................................................................... 2 

2.3. Proprioceptorer ................................................................................................................ 3 

2.4. Stretch-Shortening Cycle ................................................................................................. 4 

2.5. Stretchingens duration .................................................................................................... 5 

2.6. Stretching och explosivitet .............................................................................................. 5 

2.7. Syfte .................................................................................................................................. 6 

2.7.1. Frågeställningar ........................................................................................................ 6 

2.7.2. Hypotes ..................................................................................................................... 7 

3. Metod ...................................................................................................................................... 8 

3.1. Deltagare .......................................................................................................................... 8 

3.2. Studieupplägg ................................................................................................................... 8 

3.3. Counter Movement Jump .............................................................................................. 10 

3.4. Statisk stretch ................................................................................................................. 10 

3.5. Statistisk analys .............................................................................................................. 11 

3.6. Etisk och samhällelig aspekt .......................................................................................... 12 

4. Resultat .................................................................................................................................. 13 

5. Diskussion .............................................................................................................................. 15 

5.1. Resultatdiskussion .......................................................................................................... 15 

5.2. Metoddiskussion ............................................................................................................ 17 

6. Referenser ............................................................................................................................. 21 

7. Bilagor .................................................................................................................................... 23 

7.1. Bilder CMJ ....................................................................................................................... 23 

7.2. Bilder stretch .................................................................................................................. 24 

7.3. Information om studie - deltagare ................................................................................ 25 

7.4. Information om studie - förening .................................................................................. 27 

 
 

 
 



 

1 
 

1. Introduktion 

 

Då stretching utförs i samband med uppvärmning genomförs det normalt sett för att förbättra 

prestationen (Bradley, Olsen, & Portas, 2007; Unick, Kieffer, Cheesman, & Feeney, 2005). 

För gymnaster är god flexibilitet en avgörande förmåga för prestationen och därför kräver 

sporten en hög volym av stretching (Baechle & Earle, 2008). Gymnaster bör även ha 

förmågan att vara explosiva då det också är en viktig faktor som påverkar 

prestationsförmågan (Prassas, Kwon, & Sands, 2006). 

 

Tidigare studier visar att statisk stretch kan leda till en försämrad prestation och minskad 

explosiv förmåga (Behm & Chaouachi, 2011; Behm & Kibele, 2007; Bradley et al., 2007; 

Dos Santos Galdino et al., 2010). Andra studier presenterar dock ett motstridande resultat och 

de visar att statisk stretch faktiskt inte behöver påverka prestationen negativt (Kay & 

Blazevich, 2012; Robbins & Scheuermann, 2008; Unick et al., 2005). 

 

I studien undersöktes därför deltagarnas vertikala hopphöjd direkt efter 30 sekunders statisk 

stretching respektive 60 sekunders statisk stretching, samt hopphöjden utan stretching. Syftet 

var att undersöka hur explosiviteten av den nedre extremiteten direkt påverkas efter olika 

duration av statisk stretch, samt ingen stretch, hos flickor som tränar truppgymnastik. 

Resultatet av studien kan användas för att hjälpa gymnastiktränare att förbättra planering av 

uppvärmning inför gymnasters prestation. 
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2. Bakgrund 

 

2.1. Gymnastik 

En god flexibilitet är avgörande för gymnasters prestation och sporten kräver därför en hög 

volym av stretching (Baechle & Earle, 2008). En annan grundläggande förmåga för en 

gymnast är förmågan att kunna hoppa högt, eftersom utförandet av en hög volt bedöms som 

bättre än samma volt som utförs på en lägre höjd. Gymnasters prestation och svårigheterna på 

volterna som gymnaster behärskar har ett samband med den vertikala hopphöjden. En 

gymnasts förmåga att vara explosiv är avgörande för prestationsförmågan (Prassas et al., 

2007). Eftersom gymnastik är en idrott som involverar explosivitet är det viktigt att fastställa 

hur explosiviteten möjligen påverkas av stretching (Unick et al., 2005). Det finns en del 

tidigare studier på hur statisk stretching påverkar explosivitet, men tyvärr är forskningen 

bristfällig vad gäller just populationen gymnaster. 

 

2.2. Uppvärmning och stretching 

Idrottare genomför vanligtvis uppvärmning i syfte att förbereda kroppen för att vara fysiskt 

aktiv. Under uppvärmningen ökar blodflödet och kroppens temperatur, vilket kan leda till en 

snabbare muskelkontraktion och förbättringar i muskelkraft, samt minska risken för 

muskelbristningar (Baechle & Earle, 2008). En generell uppvärmning för alla idrottare 

oberoende av träningsnivå är flera minuters lätt fysisk aktivitet, vilken följs av 

stretchövningar (Behm & Chaouachi, 2011; Bradley et al., 2007). Sportspecifika övningar och 

en ökad intensitet ska också inkluderas i uppvärmningen, men utan att försämra energin eller 

orsaka utmattning. Det är individen, miljön och idrotten som utgör grunden till hur den 

optimala uppvärmningen utformas (Baechle & Earle, 2008). 

 

Fördelarna med stretching har länge utgjort en grund till varför idrottarnas träningsprogram 

inkluderar stretching (Unick et al., 2005). Då stretching uförs i samband med fysisk aktivitet 

genomförs det normalt sett för att förbättra prestationen och för att minska risken för skador 

(Bradley et al., 2007; Robbins & Scheuermann, 2008). Att stretching verkligen minskar 

skaderisken är dock ännu inte säkerställt (Baechle & Earle, 2008). Det faktum att stretching 

minskar musklernas och senornas stelhet leder till att rörelseomfånget ökar, vilket kan göra 
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det fördelaktigt att utöva stretching. Idrottare bör inte försumma att vid utförandet av många 

övningar och rörelser är flexibiliteten en viktig komponent (Unick et al., 2005).  

 

En uppvärmning kan innehålla olika stretchtekniker och övningar, men den mest frekvent 

använda och enklaste stretchmetoden är statisk stretching (Behm & Chaouachi, 2011; 

Robbins & Scheuermann, 2008; Zakas, 2005). Statisk stretch syftar till att öka 

rörelseomfånget i den specifika leden för att på så vis maximera kraftutvecklingen under 

aktiviteten (Robbins & Scheuermann, 2008). Stretching visar störst inverkan på 

rörelseomfånget direkt efter stretchövningarna utförts och minskar därefter succesivt (Baechle 

& Earle, 2008). 

 

2.3. Proprioceptorer 
Vid stretching finns det främst två proprioceptorer som involveras, nämligen muskelspolar 

och Golgis senorgan (Baechle & Earle, 2008). Muskelspolarna finns i kroppens 

skelettmuskler. Människans skelettmuskler är sammansatta av muskelvävnad, bindväv, 

blodkärl och nerver (Sand, Sjaastad, & Haug, 2009). En skelettmuskel består av många 

muskelceller som även benämns som muskelfibrer. En tunn bindvävshinna omger varje 

muskelfiber. Muskelfibrerna ligger samlade och omges då av en något tjockare 

bindvävshinna. Det är i bindvävshinnan som nerverna och blodkärlen löper. I änden av 

skelettmuskeln är muskelfibrena kopplade direkt till senan. Det är senan som binder samman 

muskeln med skelettet och det är i senan som Golgis senorgan finns (Baechle & Earle, 2008). 

 

Proprioceptorer är receptorer som finns i muskler, senor och leder, vilka avläser tryck och 

spänning i muskler och skickar information till centrala nervsystemet. Muskelspolar är 

proprioceptorer som sträcker sig parallellt med de vanliga muskelfibrerna och dess funktion är 

att kontrollera muskellängd och förändringar i muskelns längd. Om en muskel sträcks ut för 

snabbt blir rörelseomfånget begränsat på grund av stimuleringen av muskelspolar som då 

istället orsakar en stretchreflex, en rörelse och kontraktion i motsatt riktning (Baechle & 

Earle, 2008).  

 

Under stretching involveras kroppens muskelspolar. Vid statisk stretching sker rörelserna 

dock mycket långsamt och ytterläget i stretchpositionen bibehålls utan rörelse, vilket inte 

stimulerar stretchreflexen och det resulterar i en djup stretch (Baechle & Earle, 2008). 
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Golgis senorgan är proprioceptorer som finns i senan och även dessa avläser förändring i 

muskellängd. Då en hög grad av utsträckning i en muskel upptäcks är Golgis senorgans 

funktion att minska spänningen. Genom nervsignaler kommer det leda till en inhibering av 

muskelaktiveringen och muskeln kan slappna av ytterligare och bli längre, för att då minska 

trycket i senan (Baechle & Earle, 2008).  

 

I skelettmusklerna finns nerver och en nervcell kan ha förbindelser med flera muskelfibrer. 

Nervcellen och de tillhörande muskelfibrerna kallas för en motorisk enhet. En varierande 

skelettmuskelkraft kan huvudsakligen bero på variationen av antalet motoriska enheter som 

aktiveras och rekryteras. Då få motoriska enheter rekryteras resulterar det i en svag 

kontraktion, men om många motoriska enheter rekryteras blir kontraktionen stark (Sand et al., 

2009). I muskelgruppen quadriceps skapas rörelser med liten precision och då kan en nervcell 

vara sammankopplad med flera hundra muskelfibrer. Stora motoriska enheter aktiveras under 

snabba rörelser och kraften kan öka genom att ytterligare motoriska enheter rekryteras 

(Baechle & Earle, 2008).  

 

2.4. Stretch-Shortening Cycle 
Statisk stretching under uppvärmning kan förbättra prestationen för idrottare som behöver ett 

ökat rörelseomfång, som exempelvis gymnaster, men samtidigt kan muskelns förmåga att 

skapa kraft påverkas (Baechle & Earle, 2008). Under aktiviteter så som att springa eller att 

hoppa aktiveras den fysiologiska mekanismen Stretch-Shortening Cycle (SSC) vilket innebär 

att kroppen producerar kraft (Komi, 2000). Processen SSC innebär att muskeln blir utsträckt 

och laddad med energi under en snabb excentrisk fas, vilket stimulerar stretchreflexen och 

direkt därefter kontraheras muskeln (Robbins & Scheuermann, 2008). SSC interagerar med 

musklernas kraft, lederna och musklernas stelhet eller rörlighet. Syftet med SSC är att 

prestationen under den koncentriska fasen ska optimeras i jämförelse med enbart en isolerad 

koncentrisk kontraktion (Komi, 2000). 

 

Stretching som utförs vid en individs smärtgräns kan leda till en hämande effekt av antalet 

användbara motorenheter som därmed begränsar kraften och explosiviteten under SSC. Den 

minskade muskelstelheten kan förändra och begränsa de neurologiska mekanismerna som 

påverkar hoppförmågan (Cornwell, Nelson, & Sidaway, 2002). 
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2.5. Stretchingens duration 
Stretching genomförs för att förbättra rörelseomfånget i en led, vilket har visats ge en direkt 

effekt (Baechle & Earle, 2008; Zakas, 2005). Donti, Tsolakis och Bogdanis (2014) har 

undersökt flexibiliteten hos elitgymnaster och hur durationen av statisk stretch påverkar 

rörelseomfånget. Stretching under 30 sekunder visar ett resultat på ett ökat rörelseomfång, 

men däremot påverkas rörelseomfånget inte av endast 15 sekunder stretching. Påståendet om 

att 30 sekunder statisk stretch leder till en förbättring av rörelseomfånget stöds även av 

Baechle och Earle (2008) och Zakas (2005). Puentedura et al. (2011) har undersökt hur 

rörelseomfånget påverkas av 60 sekunder statisk stretch av hamstring och fann ett signifikant 

ökat rörelseomfång efter stretching. 

 

2.6. Stretching och explosivitet 

Stretching i samband med prestation är ett omdiskuterat och delvis ett motsägelsefullt ämne 

som därför kräver ytterligare forskning. Studier visar nämligen att statisk stretch kan leda till 

en försämrad prestation (Behm & Chaouachi, 2011; Behm & Kibele, 2007; Bradley et al., 

2007; Dos Santos Galdino et al., 2010; Robbins & Scheuermann, 2008). Bradley et al. (2007) 

undersökte universitetsstudenter och drar slutsatsen att statisk stretching inte är fördelaktigt 

direkt före en explosiv prestation. Hoppförmågan var dock återställd 15 minuter efter 

stretchingen, vilket trots allt kan göra den lämplig då idrottaren har förutsättningen att vila 

tillräckligt. Robbins och Scheuermann (2008) genomförde en studie på fotbollsspelare. De 

studerade olika volymer av statisk stretching och dess inverkan på vertikal hopphöjd, men 

först då deltagarna i studien vilat fyra minuter mellan stretch och hopp. Resultatet visar att 30 

sekunder och 60 sekunder stretch är att rekommendera, men att 90 sekunder stretch inte är 

lämpligt. Även Dos Santos Galdino et al. (2010) beskriver, utifrån en studie gjord på 

styrketränande individer, att den explosiva förmågan minskar efter utförandet av statisk 

stretch, samt att en submaximal stretch-intensitet och en maximal stretch-intensitet resulterar i 

likartade försämringar. Behm och Kibele (2007) visar också genom sin studie att olika 

intensiteter av statisk stretch resulterar i en försämring av hoppförmågan och i studien 

medverkade universitetsstudenter. 

 



Ida Nilsson 
Examensarbete 15hp 
Halmstad Högskola 

 

6 
 

Varför forskarna är oeniga om att stretching är fördelaktigt eller inte kan bero på dess olika 

metoder, studieupplägg och testernas varierande volym av stretching. Några av de studier 

vilka visar på stretchingens negativa inverkan genomför 20-30 minuters stretch, vilket inte är 

representativt i idrottens verkliga sammanhang (Robbins & Scheuermann, 2008). 

 

Forskningsstudier visar även att statisk stretch faktiskt inte behöver påverka prestationen 

negativt (Kay & Blazevich, 2012; Robbins & Scheuermann, 2008; Unick et al., 2005). Unick 

et al. (2005) genomförde en studie, då deltagarna var basketspelare, vilken resulterade i att 45 

sekunder statisk stretching under uppvärmningen inte hade en negativ inverkan på 

prestationen. Trots andra studier med motstridande resultat rekommenderar de stretching för 

deras specifika population. 

 

Det pågår diskussioner angående när stretching bör genomföras under träningspasset och 

fördelarna med stretching innan prestation eller efter träning (Unick et al., 2005). Genom att 

kontrollera hopphöjden utan stretch och därefter undersöka hopphöjden direkt efter en låg och 

en hög volym av stretch kan det preciseras vid vilken volym stretching då prestationen 

påverkas positivt respektive negativt. Resultatet kan även indikera på vilken duration av 

stretching som är mest fördelaktig för gymnasterna.  

 

2.7. Syfte 

Syftet var att undersöka hur explosiviteten av den nedre extremiteten direkt påverkas av olika 

duration av statisk stretch, samt ingen stretch, hos flickor som tränar truppgymnastik. 

 

2.7.1. Frågeställningar 

Hur påverkar 30 sekunder statisk stretch explosiviteten hos gymnasterna? 

Hur påverkar 60 sekunder statisk stretch explosiviteten hos gymnasterna? 

Hur påverkas explosiviteten utan statisk stretch hos gymnasterna? 

Vilken duration har störst respektive minst effekt på gymnasternas explosivitet? 

Påverkar statisk stretch explosiviteten hos gymnasterna?  
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2.7.2. Hypotes 

Hypotesen är att ingen stretch och 30 sekunder statisk stretch inte statistiskt signifikant 

påverkar explosiviteten, men däremot att 60 sekunder statisk stretch har en statistiskt 

signifikant negativ inverkan på gymnasternas explosiva förmåga.  
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3. Metod 

 

3.1. Deltagare 

15 stycken flickor i åldern 11-16 år som tränar truppgymnastik medverkade i 

tvärsnittsstudien, se Tabell 1. Det är totalt 30 gymnaster i truppen och först exkluderades 10 

stycken, eftersom de inte kunde närvara vid alla tre testtillfällena eller inte uppfyllde 

inklusionskriterierna. Därefter valdes deltagarna ut slumpmässigt då de radade upp sig och 

var fjärde gymnast exkluderades. Under studiens genomförande var gymnasterna i för-

säsongen och truppen består av tävlingsgymnaster på nivån Ungdoms-SM. Deltagarnas 

gymnastikträning består vanligtvis av både hopp och stretching vilket gör att gymnasterna 

redan innan studien var bekanta med övningarna.  

 

Tabell 1. Deltagarnas fysiska egenskaper, median (min-max). 

 Ålder (år) Längd (cm) Vikt (kg) 

Deltagare (n = 15) 12 (11-16) 158 (146-175) 42 (36-55) 

 

Inklusionskriterierna för deltagarna var ett krav på att vara friska, skadefria sedan sex 

månader tillbaka, samt att de skulle ha minst två års erfarenhet av truppgymnastik. Deltagarna 

ombads att inte träna 24 timmar innan testtillfällena. Under testerna dokumenterades ålder, 

längd och vikt. 

 

3.2. Studieupplägg 

Studien inkluderade tre testtillfällen på tre separata dagar, då deltagarna genomförde tre olika 

testupplägg (Figur 1). Alla tre testerna genomfördes inom en tiodagars period. 

 

Studien inleddes med en introduktionsträff då deltagarna informerades om undersökningen 

samt introducerades till både stretchövningar och counter movement jump (CMJ). Deltagarna 

utförde fem försök av CMJ för att lära sig ett korrekt utförande av själva hoppet (Bradley et 

al., 2007), samt att utförandet av hoppet därefter godkändes av testledaren. 
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De tre testtillfällena var så liknande varandra som möjligt och utfördes på ungefär samma tid 

på dagen, det vill säga på eftermiddagen. Deltagarna var, precis som under den vanliga 

träningen, barfota under testtillfällena. Alla tre testerna inleddes med en fem minuters 

gemensam uppvärmning i form av lätt jogging (Bradley et al., 2007; Donti et al., 2014; Unick 

et al., 2005). 

 

 

Figur 1. Schematisk redovisning av studiedesignen (n = 15). 

 

Vid varje tillfälle, efter den gemensamma uppvärmningen, utfördes tre CMJ vilket är 

basvärdet i studiens resultat. Vid det första tillfället (Test 1) genomfördes kontrolltestet, vilket 

innebar att deltagarna efter hoppen vilade ståendes i sju minuter. Vila i sju minuter gjorde 

deltagarna för att det är så lång tid som stretchingen tog vid det tillfället med längst stretch. 

Efter vilan mättes CMJ igen. Vid det andra tillfället (Test 2), efter uppvärmning och CMJ, 

vilade deltagarna i tre minuter för att det skulle ta totalt sju minuter innan det andra 

hopptillfället. Därefter utfördes 30 sekunders statisk stretching av de aktuella musklerna. Det 

var inte någon vila mellan stretchövningarna eftersom det endast genomfördes en stretch per 

övning och benen alternerades (Donti et al., 2014) och direkt därefter mättes CMJ. Vid det 

sista testtillfället (Test 3) genomfördes samma procedur, men deltagarna gjorde istället 60 

sekunders statisk stretching, vilket tog sju minuter. Testutförandet liknade i hög grad tidigare 
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forskningsupplägg, men det specifika valet av 30 sekunder och 60 sekunder statisk stretching 

valdes för att i hög utsträckning efterlikna gymnasternas tränings- och tävlingssituation. 

 

3.3. Counter Movement Jump 

Vertikalhopp är en välanvänd metod för att fastställa explosiv förmåga. Studier har visat att 

CMJ, som är en specifik typ av vertikalhopp, ger hög reliabilitet när det gäller att undersöka 

explosiv styrka i musklerna i den nedre extremiteten. Reliabiliteten ger en god tillförlitlighet 

och noggrannhet till mätningen, samt visar att resultatet blir detsamma vid upprepade 

mätningar. Hopptester av CMJ genomförs generellt med hjälp av en hoppmatta, vilken räknar 

ut hopphöjden då den mäter tiden i luften. Med den här metoden har testet även visats ha hög 

validitet. En hög validitet visar att mätningen mäter det som är relevant i sammanhanget 

(Markovic, Dizdar, Jukic, & Cardinale, 2004; Slinde, Suber, Suber, Edwén, & Svantesson, 

2008). 

 

CMJ standardiserades och förklarades för gymnasterna genom verbala och visuella 

instruktioner. Händerna skulle hållas på höfterna under hela testet. Fötterna skulle placeras 

höftbrett och landningen skulle ske på samma ställe som avhoppet, samt att landningen skulle 

ske på raka ben för mer korrekta mätningar (Markovic et al., 2004). Deltagarens startposition 

var upprätt och hoppet skulle börja med en flexion i knä och höfter, direkt därefter påbörjades 

extension och deltagaren skulle hoppa så högt som möjligt (Unick et al., 2005). För att vara 

konsekvent i mätningarna skulle extensions-fasen i hoppet börja då vinkeln i deltagarens 

knäled var 90º (Bradley et al., 2007; Donti et al., 2014), se Bilaga 8.1. för bilder på utförandet 

av hoppet. Deltagarna utförde vid varje testtillfälle tre hopp vardera och varje hoppvärde 

dokumenterades i cm, samt även medelvärdet. Det var medelvärdet av de tre hoppen som 

användes för att beräkna studiens resultat. Det var en minuts vila mellan de tre hoppen 

(Bradley et al., 2007; Markovic et al., 2004; Robbins & Scheuermann, 2008). För att 

genomföra testerna och mäta den vertikala hopphöjden användes en IR-matta (IVAR 

Testsystem, fysprofilen Basic Clock, Mora, Sverige). 

 

3.4. Statisk stretch 
Stretchövningarna förklarades för gymnasterna genom verbala och visuella instruktioner. 

Testledaren kontrollerade deltagarnas rörelser under stretchingen för att säkerställa att 
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övningarna utfördes korrekt (Unick et al., 2005). Alla stretchingpositioner ombeddes att hållas 

vid deltagarnas maximala rörelseomfång och där deltagarna kände obehag, dock ej smärta, 

under hela tiden som övningen pågick (Donti et al., 2014; Robbins & Scheuermann, 2008). 

För att uppnå maximalt rörelseomfång utfördes alla stretchövningar långsamt och försiktigt, 

för att minska skaderisken (Zakas, 2005). De muskler som främst aktiveras under ett 

vertikalhopp är; quadriceps, hamstrings och gastrocnemius (Bradley et al., 2007; Donti et al., 

2014; Robbins & Scheuermann, 2008), därför stretchades dessa muskler i testerna. 

 

För att stretcha framsida lår utfördes en stående unilateral quadriceps stretch (Bilaga 8.2.). 

Stretchövningen genomfördes ståendes på ett ben och deltagaren greppade tag i foten för att 

kunna skapa flexion i knäleden. För att öka balansen, kunna hålla en upprätt hållning och 

undvika abduktion i höften höll deltagarna i väggen (Donti et al., 2014; Robbins & 

Scheuermann, 2008; Unick et al., 2005). 

 

Sittande bilateral hamstring stretch användes för att stretcha baksida lår (Bilaga 8.2.). 

Deltagarna instruerades att påbörja stretchövningen sittandes med båda benen samlade, fullt 

extenderade. Därefter utfördes en flexion i höftleden och de böjde sig framåt. Huvudet fördes 

i riktning mot knäna och händerna sträcktes ut för att försöka nå fötterna (Robbins & 

Scheuermann, 2008; Unick et al., 2005). 

 

Den tredje och sista stretchen var en stående unilateral vad stretch (Bilaga 8.2.) (Donti et al., 

2014; Robbins & Scheuermann, 2008). Stretchövningen innebar att deltagarna lutade båda 

händerna mot väggen placerade fötterna med en steglängds skillnad. Foten som placerades 

bak stretchades och viktigt var att foten hölls platt och att hälen hela tiden var i kontakt med 

marken. Deltagarna instruerades också att hålla det bakre benet fullt extenderat för att 

stretchövningen skulle påverka gastrocnemius (Robbins & Scheuermann, 2008; Unick et al., 

2005). 

 

3.5. Statistisk analys 
I studien användes ickeparametriska metoder för att beräkna resultaten, eftersom det var få 

antal deltagare som medverkade (n = 15). De tre testtillfällena jämfördes med hjälp av 

Friedman´s two-way analysis of variance. Med metoden Wilcoxon Signed Rank Test 

beräknades skillnaden i vertikal hopphöjd före och efter vid varje enskilt tillfälle. Statistiska 
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beräkningar genomfördes i SPSS version 21. Den statistiska signifikansnivån sattes till 

p≤0,05. 

 

3.6. Etisk och samhällelig aspekt  
Innan studien påbörjades informerades deltagarna både muntligt och skriftligt för att de skulle 

kunna ta ställning till om de ville medverka eller inte. Det informerades om att alla som 

medverkar i studien deltar frivilligt och deltagarna har när som helst rätt att hoppa av 

undersökningen. Det är forskarens ansvar att välja ut de väsentliga delarna och skapa en 

förståelse för deltagarna. Innan studien inleddes informerades det om upplägget, vad syftet 

var, vilka metoder studien innehåller, vad deltagandet kan innebära för risker, samt vem som 

är forskningsansvarig. När minderåriga ska undersökas ska vårdnadshavaren informeras och 

det särskilda samtycket om undersökningen ska komma från både deltagaren samt 

vårdnadshavaren. Innan deltagandet i studien skrevs det informerade samtycket under (Bilaga 

8.3.). Även verksamhetschefen skrev under ett informerat tillstånd innan studien påbörjades 

(Bilaga 8.4.) (Codex, 2015, 12 januari). 

 

Gymnastik utvecklar både fysiska och mentala förmågor för idrottaren. Gymnastik lägger 

grunden till ett aktivt liv och gymnastikföreningar är utbredda i hela landet. För att bli en 

riktigt framgångsrik gymnast krävs det att gymnasten är målinriktad och har en egen vilja att 

utveckla sin individuella prestationsförmåga. Det krävs även ett gott samarbete mellan tränare 

och gymnaster, samt ett väl fungerande tränings- och tävlingsupplägg (Landin, 2015, 8 maj). 

Den här studien kan hjälpa gymnastiktränare att utveckla planering av uppvärmning i 

samband med träning och tävling. 
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4. Resultat 

 

I studien deltog 15 flickor, med en medianålder 12 år (min 11; max16), som tränar 

truppgymnastik. Den vertikala hopphöjden (cm) av CMJ är presenterad i medianvärden och i 

Figur 2 visas resultat för både före och efter. Studien resulterade inte i någon statistiskt 

signifikant skillnad vid en jämförelse av skillnaden i den vertikala hopphöjden vid de tre 

testtillfällena, vilket inkluderar Test 1 kontroll, Test 2 statisk stretch 30 sekunder och Test 3 

statisk stretch 60 sekunder, p = 0,282. 

 

 

Figur 2. Vertikal hopphöjd (cm) av CMJ före och efter (median). Test 1 = kontroll, Test 2 = statisk 

stretch 30 sek, Test 3 = statisk stretch 60 sek (n = 15). 

 

Resultatet av den vertikala hopphöjden visar för Test 1 en minskning med medianvärde 1,30 

cm (min 0,50; max 3,60) (p = 0,001).  Medianvärdet för skillnaden mellan före och efter Test 

2 var 1,40 cm (min 0,47; max 2,90) (p = 0,001). Medianvärdet för Test 3 var 1,80 cm (min 

0,37; max 3,27) (p = 0,001) (Tabell 2). Resultatet visar en minskning av den vertikala 

hopphöjden efter jämfört med före, ett resultat som inkluderar alla tre testtillfällena. 

Resultaten visar en väldigt liten variation i vertikal hopphöjd hos gymnasterna från testtillfälle 

till testtillfälle då basvärdena jämförs. 
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Tabell 2. Vertikal hopphöjd, median (min-max). Test 1 = kontroll, Test 2 = statisk stretch 30 sek, Test 
3 = statisk stretch 60 sek (n = 15). 

 Före (cm) Efter (cm) Skillnad (cm) P-värde 

Test 1 25,33 (20,70-30,80) 24,43 (19,57-28,93) -1,30 (-3,60-0,50) 0,001 

Test 2 25,33 (20,10-30,03) 24,40 (18,47-28,30) -1,40 (-2,90-0,47) 0,001 

Test 3 25,67 (20,17-28,53) 23,50 (19,17-26,67) -1,80 (-3,27-0,37) 0,001 
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5. Diskussion 

Gymnaster behöver vara både rörliga och explosiva för att kunna prestera optimalt (Prassas et 

al., 2007). Deltagarna i studien tränar truppgymnastik och är vana att vid varje träningstillfälle 

stretcha under uppvärmning för att sedan ändå kunna vara maximalt explosiva, vilket är den 

främsta anledningen till varför det var intressant att genomföra studien. Den här studien har 

undersökt hur explosiviteten av den nedre extremiteten direkt påverkas av olika duration av 

statisk stretch, samt ingen stretch, hos flickor som tränar truppgymnastik. Det genomfördes ett 

kontrolltest, ett test med 30 sekunder statisk stretch och ett test med 60 sekunder statisk 

stretch. Den vertikala hopphöjden av CMJ var måttet för explosiviteten i den nedre 

extremiteten. Den mest intressanta iakttagelsen i den här studien var att den vertikala 

hopphöjden inte förändrades vid de tre testtillfällena. Resultatet visar att de olika durationerna 

av stretch respektive ingen stretch gav en likartad inverkan på gymnasternas explosivitet och 

ingen av testerna gav en effekt på den vertikala hopphöjden.  

 

Hypotesen ingen stretch och 30 sekunder statisk stretch inte statistiskt signifikant påverkar 

explosiviteten bekräftas genom studiens resultat. Hypotesen om att 60 sekunder statisk stretch 

har en statistiskt signifikant negativ inverkan på gymnasternas explosiva förmåga förkastas 

däremot, då en jämförelse av resultaten vid de tre testtillfällena inte visar någon statistiskt 

signifikant skillnad i förändring av den vertikala hopphöjden. 

 

5.1. Resultatdiskussion 

Tidigare forskning har visat på att den fysiologiska mekanismen SSC har ett samband med 

musklernas kraft och rörligheten i musklerna och lederna (Komi, 2000). Stretching kan leda 

till en begränsad explosivitet under SSC eftersom det hämmar antalet användbara 

motorenheter (Cornwell et al., 2002). Både då gymnasterna stretchade och under 

kontrolltestet påverkades den vertikala hopphöjden på ett likartat sätt. Gymnasternas förmåga 

att utnyttja SSC förändrades, men dock vid alla tre testtillfällena, vilket gör att stretchingen 

inte kan vara den avgörande faktorn. Resultatet av studien kan inte säkerställa att statisk 

stretch påverkar explosiviteten hos gymnasterna.  

 

Då varje testtillfälle analyseras enskilt visades en statistisk signifikant minskning av den 

vertikala hopphöjden efter jämfört med före. En anledning till att hopphöjden minskades kan 
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vara att uppvärmningen har betydelse för den vertikala hopphöjden. Att gymnasterna utförde 

uppvärmning direkt innan basvärdet av CMJ kan leda till att hopphöjden först förbättrades, 

men eftersom interventionen inte var fysiskt ansträngande kan det då vara en orsak till att 

hopphöjden efter försämrades vid alla tre tillfällena. Det var cirka sju minuter efter 

uppvärmningen som eftervärdet av CMJ uppmättes och gymnasternas kroppstemperatur sjönk 

eftersom interventionen inte krävde någon särskild fysisk ansträngning. Det skulle vara 

intressant att även studera den vertikala hopphöjden innan uppvärmning och undersöka 

uppvärmningens betydelse. 

 

Det faktum att deltagarna i studien är 12 år gamla (11-16), se Tabell 1, kan ha betydelse för 

hur deras vertikala hoppförmåga påverkades av den statiska stretchen. Det saknas studier på 

hur barn och ungdomars prestationsförmåga påverkas av statisk stretch. Resultaten som 

presenterats från tidigare studier har baserats på deltagare över 18 år (Behm & Kibele, 2007; 

Bradley et al., 2007; Dos Santos Galdino et al., 2010; Robbins & Scheuermann, 2008; Unick 

et al., 2005) och framtida forskning bör studera hur barns explosiva förmåga reagerar på 

stretching.  

 

Uppvärmning syftar till att förbereda idrottare att vara fysiskt aktiva (Baechle & Earle, 2008). 

Hur den optimala uppvärmningen utformas, samt om den inkluderar stretching eller inte är ett 

debatterat ämne eftersom tidigare forskning har visat att stretching kan vara både positivt och 

negativt. Resultatet av studien är delvis i enighet med tidigare forskning som undersökt 

liknande volym av statisk stretching och dess inverkan på vertikal hopphöjd. Robbins och 

Scheuermann (2008) beskriver att det inte finns någon skillnad av den vertikala 

hoppförmågan mellan grupperna då motsvarande volymer, 30 sekunder och 60 sekunder 

statisk stretch, undersöks. Den stora skillnaden är att deltagarna i studien av Robbins och 

Scheuermann (2008) väntade fyra minuter innan hopp-testerna. Unick et al. (2005) fastställde 

att 45 sekunder statisk stretch inte hade en negativ inverkan på den vertikala hopphöjden. 

Studieupplägget inkluderade även i det här fallet en fördröjning av hopptesterna på fyra 

minuter. Eftersom statisk stretch har störst inverkan på ett ökat rörelseomfång direkt efter och 

att effekten därefter minskar succesivt (Baechle & Earle, 2008) var det intressant att 

undersöka den vertikala hoppförmågan direkt efter stretch, samt intressant att hoppförmågan 

inte visade någon skillnad mellan grupperna. 
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Anledningarna till att resultaten i den här studien motstrider sig annan forskning kan vara 

många och kan bland annat bero på olikheter i val av metod och studieupplägg. Bradley et al. 

(2007) rekommenderar inte statisk stretch direkt före en explosiv prestation och i den studien 

stretchade deltagarna totalt i två minuter. Även Behm och Kibele (2007) säkerställer att två 

minuters statsik stretch resulterar i en minskad vertikal hoppförmåga. På grund av dessa 

olikheter i metodupplägg kan det vara svårt att göra en direkt och rättvis jämförelse med den 

här studien, då deltagarna genomförde en mindre volym av stretching. Den varierande 

volymen av stretching kan vara en anledning till olikheterna i resultaten. Dos Santos Galdino 

et al. (2010) fastslår också att stretching av både submaximala och maximala smärtintensiteter 

leder till en minskad explosiv förmåga. 

 

5.2. Metoddiskussion 

För att kunna undersöka explosiviteten i den nedre extremiteten genomfördes mätningar av 

vertikalhopp och det specifika hoppet CMJ användes. En metod som visar på både styrkor 

och svagheter. Tidigare forskning har klassificerat att den här typen av tillvägagångssätt ger 

både hög reliabilitet och validitet (Markovic et al., 2004; Slinde et al., 2008). Hopptesterna 

genomfördes med hjälp av en IR-matta och dess mätningar av tiden i luften ger specifika 

uträkningar på exakt vertikal hopphöjd. Mätinstrumentet är tillförlitligt, ger ett objektivt 

resultat och stärker metodens reliabilitet.  

 

Standardiseringen av CMJ var noggrant genomtänkt och presenterad för att ge ett så 

tillförlitligt resultat som möjligt. En av metodens styrkor var att testledaren under 

introduktionsträffen hade möjlighet att kontrollera alla deltagre då de genomförde 

vertikalhoppen för att fastställa att alla förstått hur ett korrekt CMJ utförs. Även det faktum att 

själva momenten i studien var enkla att utföra och lätta att förstå var positivt, eftersom 

deltagarna i studien är unga. En av metodens svagheter var dock att testledaren observerade 

och med blotta ögat godkände 90º vinkeln i knäleden under hoppet. Det kan vara en felkälla 

och ge en osäkerhet av noggrannheten i studien. Alternativet skulle möjligen vara att filma 

alla testerna för att sedan kunna betrakta i en lägre hastighet och ge en mer exakt bedömning 

av utförandet. I studien användes måttet 90º i knäled som då angav bottenläget i det vertikala 

hoppet. Även Bradley et al. (2007) använde måttet 90º i knäled. Fler studier har valt liknande 

vinklar (Behm & Kibele, 2007; Robbins & Scheuermann, 2008) och andra artiklar har ej 

specificerat vinkeln. 
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Uppvärmningen bestod av fem minuters lätt jogging för att få igång blodcirkulationen och för 

att vara redo för testutförandet. En felkälla kan vara att intensiteten i uppvärmningen 

varierade något mellan tillfällena då de värmde upp i en idrottshall efter egen förmåga och 

hastighet, men dock under övervakning av testledaren som kontrollerade att uppvärmingen 

var inom rimlig intensitet. För att förbättra standardiseringen av uppvärmningen hade det 

önskats att det fanns möjlighet till att använda ett löpband eller en cykelergometer. 

 

Vid det första tillfället, då kontrolltestet genomfördes, hade deltagarna en sju minuters lång 

vila mellan de första tre hoppen och de sista tre hoppen, vilket var planerat för att efterlikna 

de två nästkommande tillfällena. Vid de två andra testtillfällena utfördes stretching, men det 

krävdes inte någon särskild fysisk ansträngning av deltagarna. Det kan ha varit en anledning 

till varför det resulterade i en försämrad vertikal hopphöjd under alla tre testerna. 

Viloperioden kan ha gjort att deltagrnas kroppstemperatur minskat, vilket i sin tur kan ha 

påverkat musklernas förmåga att skapa kraft. Det skulle vara intressant att undersöka den 

vertikala hopphöjden innan uppvärmning. 

 

Under introduktionsträffen introducerades deltagarna även till stretchövningarna och 

utförandet av dessa presenterades pedagogiskt och för att säkerställa att alla förstått 

kontrollerades övningarna av testledaren. Metoden statisk stretch är enkel att genomföra och 

används vanligtvis av deltagarna under träning. Även att deltagarna var familjära med de tre 

specifika övningarna stärker det faktum att övningarna utfördes korrekt. Trots noggrannheten 

är det svårt att säkerställa att alla stretchade de aktuella musklerna likartat, eftersom en liten 

annorlunda vinkel eller kroppsposition kan göra att andra muskler också påverkas. En felkälla 

som också kan ha funnits i samband med utförandet av den statiska stretchen är att det var 

deltagarens eget ansvar att hitta en stretchposition som var vid det maximala rörelseomfånget, 

det vill säga då deltagaren kände obehag. Det här kan ha varit svårt att avgöra för deltagarna 

och smärta innebär en subjektiv bedömning, vilket gör det svårt att säkerställa att alla 

stretchade med en liknande intensitet. För att ändå få ett så tillförlitligt resultat som möjligt 

instruerades utförandet av övningen innan och även under tiden av varje specifik stretch. 

Behm och Kibele (2007) och Dos Santos Galdino et al. (2010) använde en tonometer som 

mäter och uppskattar trycket på den muskel som stretchas. I andra studier har metoden liknat 



Ida Nilsson 
Examensarbete 15hp 
Halmstad Högskola 

 

19 
 

den som användes i den här studien, då intensiteten uppskattats av individen själv (Bradley et 

al., 2007; Robbins & Scheuermann, 2008; Unick et al., 2005). 

 

Med utgångspunkt i tidigare forskning fastställdes vilka muskelgrupper som skulle stretchas. 

Under ett vertikalhopp är de främsta musklerna som aktiveras nämligen quadriceps, 

hamstrings och gastrocnemius (Bradley et al., 2007; Donti et al., 2014; Robbins & 

Scheuermann, 2008), och därför stretchades just dessa för att studiens resultat skulle vara av 

hög validitet. Under ett vertikalhopp används även soleus, samt flera andra muskler, men i 

den här studien följdes metoden som tidigare forskning har presenterat, nämligen att välja att 

utföra endast en vadstretch (Behm & Kibele, 2007; Bradley et al., 2007; Donti et al., 2014; 

Dos Santos Galdino et al., 2010; Robbins & Scheuermann, 2008). 

 

Tidigare studier har visat att ett utförande av statisk stretching, liknande det som genomfördes 

i den här studien, resulterar i ett ökat rörelseomfång (Donti et al., 2014; Puentedura et al., 

2011; Zakas, 2005). För att ändå säkerställa att deltagarnas rörelseomfång förbättrades av 

stretchingen hade det varit intressant att undersöka deltagrnas rörelseomfång innan stretch och 

efter stretch. Det hade dock varit svårt att mäta rörelseomfånget direkt efter stretch, eftersom 

undersökningen av hopphöjden skulle ske då. Förslagsvis kunde testerna av rörelseomfånget 

istället ske på ett särskilt tillfälle. 

 

För att deltaga i studien skulle gymnasterna inte träna 24 timmar innan något av de tre 

testtillfällena. Det är svårt att veta om direktiven har följts eller inte och resultatet av studien 

kan ha påverkats om deltagarna inte tagit instruktionerna på allvar.  

 

Genom en signifikansanalys visar resultatet att p-värdet (p = 0,282) vid jämförelsen av de tre 

testerna ligger över den bestämda signifikansnivån (p < 0,05). Därmed kan inte nollhypotesen 

om att det inte är någon skillnad mellan de tre testerna förkastas. På grund av att det är få 

deltagare i studien kan det finnas en risk för att göra ett typ II-fel. För att få ett mer 

tillförlitligt resultat hade en mer omfattande studie med fler deltagare behövt genomföras. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur explosiviteten av den nedre extremiteten direkt 

påverkas efter olika duration av statisk stretch, samt ingen stretch, hos flickor som tränar 

truppgymnastik. Resultatet av studien visar att det inte finns någon statistisk signifikant 
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skillnad av den vertikala hopphöjden vid en jämförelse av ingen stretch, 30 och 60 sekunder 

statisk stretching. Slutsatsen är att explosiviteten av den nedre extremiteten inte påverkas av 

statisk stretch, hos flickor som tränar truppgymnastik.   
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7. Bilagor 

7.1. Bilder CMJ 
 

                

Figur 3. Startposition.                                            Figur 4. Vändpunkt i hoppet. 

 

 

Figur 5. Position i hoppet.  
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7.2. Bilder stretch 
 

                  

Figur 6. Stående unilateral quadriceps stretch.             Figur 7. Sittande bilateral hamstring stretch. 

 

 

Figur 8. Stående unilateral gastrocnemius stretch.  
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7.3. Information om studie - deltagare 
 

Härmed tillfrågas gymnasten om deltagande i studien Direkt effekt av statisk stretch på 

vertikal hopphöjd - En studie på unga truppgymnaster. Studien genomförs av Ida Nilsson 

studerande på Halmstad Högskola. Syftet är att undersöka hur explosiviteten direkt påverkas 

av ingen stretch, 30 sekunder respektive 60 sekunder statisk stretch hos flickor som tränar 

truppgymnastik.  

 

Då stretching utförs i samband med uppvärmning genomförs det normalt sett för att förbättra 

prestationen. En god flexibilitet är avgörande för gymnasters prestation och sporten kräver 

därför en hög volym av stretching. En gymnasts förmåga att vara explosiv är också avgörande 

för prestationsförmågan. Tidigare studier visar att statisk stretch kan leda till en försämrad 

prestation och minskad explosiv förmåga. Andra studier visar dock att statisk stretch faktiskt 

inte behöver påverka prestationen negativt. Gymnasternas hopphöjd kommer därför att 

undersökas efter 30 sekunders stretching respektive 60 sekunders stretching, samt utan 

stretching. Därefter kan resultatet indikera vid vilken volym av stretching då prestation 

påverkas positivt respektive negativt, samt om stretching då kan ske innan prestation eller bör 

genomföras efter träning. 

 

Studien kommer att inkludera tre testtillfällen, vilka kommer att genomföras på Gymnastikens 

Hus i samband med gymnasternas befintliga träning. De tre tillfällena kommer innehålla fem 

minuters uppvärmning, följt av tre stillastående vertikala hopp, därefter genomförs vila eller 

stretching. Slutligen genomförs återigen tre likadana hopp. Studien kommer att inkludera 

totalt 15 gymnaster och deltagandet i studien innebär inga risker för gymnasterna. 

 

Deltagarna i studien ska vara friska och skadefria, samt att de inte ska vara medel till högt 

fysiskt aktiva 24 timmar innan testtillfällena. Det är frivilligt att delta i studien och medverkan 

kan när som helst avbrytas med omedelbar verkan. Deltagandet i studien kommer att vara 

konfidentiellt. 
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7.4. Information om studie - förening 
 

Härmed tillfrågas gymnastikföreningen om tillstånd att genomföra studien Direkt effekt av 

statisk stretch på vertikal hopphöjd - En studie på unga truppgymnaster. Studien genomförs 

av Ida Nilsson studerande på Halmstad Högskola. Syftet är att undersöka hur explosiviteten 

direkt påverkas av ingen stretch, 30 sekunder respektive 60 sekunder statisk stretch hos 

flickor som tränar truppgymnastik.  

 

Då stretching utförs i samband med uppvärmning genomförs det normalt sett för att förbättra 

prestationen. En god flexibilitet är avgörande för gymnasters prestation och sporten kräver 

därför en hög volym av stretching. En gymnasts förmåga att vara explosiv är också avgörande 

för prestationsförmågan. Tidigare studier visar att statisk stretch kan leda till en försämrad 

prestation och minskad explosiv förmåga. Andra studier visar dock att statisk stretch faktiskt 

inte behöver påverka prestationen negativt. Gymnasternas hopphöjd kommer därför att 

undersökas efter 30 sekunders stretching respektive 60 sekunders stretching, samt utan 

stretching. Därefter kan resultatet indikera vid vilken volym av stretching då prestation 

påverkas positivt respektive negativt, samt om stretching då kan ske innan prestation eller bör 

genomföras efter träning. 

 

Studien kommer att inkludera tre testtillfällen, vilka kommer att genomföras på Gymnastikens 

Hus i samband med gymnasternas befintliga träning. De tre tillfällena kommer innehålla fem 

minuters uppvärmning, följt av tre stillastående vertikala hopp, därefter genomförs vila eller 

stretching. Slutligen genomförs återigen tre likadana hopp. Studien kommer att inkludera 

totalt 15 gymnaster och deltagandet i studien innebär inga risker för gymnasterna. 

 

Deltagarna i studien ska vara friska och skadefria, samt att de inte ska vara medel till högt 

fysiskt aktiva 24 timmar innan testtillfällena. Det är frivilligt att delta i studien och medverkan 

kan när som helst avbrytas med omedelbar verkan. Deltagandet i studien kommer att vara 

konfidentiellt. 
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