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Sammanfattning 

Det har visat sig att ridning är en allsidig träning där många av kroppens muskelgrupper 

aktiveras. Ridning ger förbättrad koordination, styrka, rörlighet, balans, kondition, hållning 

samt perception. Sambandet mellan hopp och sprint i explosiva idrotter såsom fotboll, basket, 

handboll är välstuderat, men få studier har studerat detta samband i idrotter som inte tränar 

explosivt, såsom ridning.  

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan sprintförmågan på 5 och 20 meter 

samt hopphöjden i ett countermovement jump (CMJ) och squat jump (SJ) hos ryttare. 

I studien deltog och analyserades 15 kvinnliga ryttare i vertikal hopphöjd genom SJ och CMJ 

samt 5 och 20 meter sprint. För att studera sambandet mellan SJ, CMJ samt 5 och 20 m 

sprinttid användes Spermans korrelations kofficient (rs). En korrelation mellan 0.3-0.49 

räknas som moderat, allt som är över räknas som starka korrelationer samt allt under 0,3 

räknas som svaga.  

Vid samtliga hopp visades en stark negativ linjär korrelation med sprinttiden 5 och 20 m, 

följande resultat visades för SJ vid 5 m rs= -0,69 och SJ vid 20 m rs= -0,74. Vid hoppet CMJ 

visades följande resultat på 5 m rs= -0,56, CMJ vid 20 m rs=-0.51. Resultatet av den starka 

negativa linjära korrelationen påvisar att ju högre vertikal hopphöj ryttaren har desto starkare 

samband finns med sprinthastigheten.  

Vertikal hopphöjd och korrelationen mellan vertikal hopphöjd och sprint hos ryttare verkar 

vara jämförbar med den korrelation som ses hos idrottare som utövar mer explosiva sporter. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

It has been shown that horse riding is a comprehensive exercise in which many of the body's 

muscle groups are activated. Horse riding can improve your coordination, strength, flexibility, 

balance, conditioning, posture and perception. The relationship between jump and sprint in 

explosive sports such as football, basketball and handball is well-studied. However, few 

studies have examined this relationship in sports where no explosively training is involved, 

such as horseback riding. 

 

The aim of this study was to analyze the relationship between the sprint capacity of 5 and 20 

meters and jump height in a countermovement jump and squat jump of riders. 

 

In this study, 15 riders were analyzed and volunteered as test subjects, performed a predicted 

maximal 5 and 20-m sprints, vertical jump height by squat jumps (SJ), and countermovement 

jumps (CMJ). To analyze the relationship between SJ, CMJ, and 5 and 20 m sprinted, 

Spermans correlations of coefficient was used. A correlation between 0.3-0.49 was considered 

as moderate, all that is over this is a strong correlations and everything below is weak. 

 

All jump was shown a strong negative linear correlation with sprint time of 5 to 20 m, SJ at 5 

m rs = -0.69 , SJ at 20 m rs = -0.74 . The jump CMJ showed follow result at 5 m rs = -0.56 , 

CMJ at 20 m rs = -0.51 . The result of the strong negative linear correlation demonstrates that 

the higher the vertical jump height the rider has, the stronger is the relationship with sprint 

speed. 

 

Vertical jump height and the correlation between vertical jump height and sprint at riders 

seem to be comparable to the correlation seen in athletes who exercise more explosive sports. 
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Inledning 

Ridning är en växande sport där antalet utövare ökar. För tjejer i åldern 13-20 är ridning 

andra största sporten räknat på antal utövare, annars är det bara fotboll som är större. Sett till 

antalet tränings- och tävlingsaktiviteter hos kvinnor i åldern 7-70 är ridning andra största 

sporten efter gymnastik (Svenska ridsportsförbundet, 2016 ). Det har visat sig att ridning är en 

allsidig träning där många av kroppens muskelgrupper aktiveras. Ridning ger bland annat 

förbättrad koordination, styrka, rörlighet, balans, kondition, hållning samt perception 

(Vogelius, 2009). Ridning är en sport där generellt sett inte explosivitet tränas. Sporter som 

tränar explosivt har i studier sett ett samband mellan sprinttid och vertikal hopp. Studier 

på sporter som inte tränar explosivitet är få. Syftet med denna studie är att undersöka om 

det finns något samband mellan vertikal hopp och sprinttider hos ryttare.       

Bakgrund Ridsport 

På landets ridskolor runt om i Sverige genomförs ca 5 miljoner ridtimmar varje år (2014). 

Ridsporten har aktiva i alla åldrar och är öppen för alla gammal som ung. Inom ridsporten 

tävlar alla på samma villkor förutom i grenen voltige (Svenska ridsportsförbundet, 2016). 

Ridning är en sport som ryttare kan tävla i olika typer av grenar såsom hoppning, dressyr, 

fälttävlan, voltige, körning, distansritt, gymhkana, Reining och Working Equitation. Inom 

ridsporten under 2014 gjordes cirka 410 000 tävlingsstarter. Av dessa utgjordes 74,5%  av 

hoppning, dressyr 23%, fälttävlan 2% samt 0,5% övriga grenar. I övriga grenar ingår 

paraddressyr, körning och distansritt (Svenska ridsportsförbundet, 2016).  

Ryttarens färdigheter  

Ridning kan jämföras med träning som kräver hög koordination eftersom ryttaren måste 

kunna samordna sina muskler och vara följsam i sina rörelser. Att vara följsam i sina rörelser 

och även kunna känna av hästens rytm och vara avslappnad i ridning är av stor vikt för att bli 

en skicklig ryttare. Följsamhet i sina rörelser är en förutsättning för att samspelet mellan häst 

och ryttare ska fungera (Vogelius, 2009). Enligt Wolframm, Bosga och Meulenbroek, (2013) 

är ridning en sport som kan definieras som ett nära samspel mellan häst och ryttare som är 

beroende av variabler som timing och upprepning.  

Med hjälp av sin kropp styr ryttaren hästen. Det kan liknas vid att gunga, antingen sparkar 

individen fart på gungan med hjälp av benen eller så tar individen fart genom att använda 
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ryggen för att starta rörelsen där. Ryttaren ska använda minsta möjliga muskelkraft vid 

ridning (Näslund, 2006). T.ex. vid halvhalten om hästen har hunnit gå ifrån ryttaren för 

mycket måste hjälpen bli mer kraftfull men om ryttaren kan förutse detta tidigare behövs 

mindre muskelkraft. Om ryttaren inte har styrkan kan den kompensera detta genom att vara 

känslig och snabb (Vogelius, 2009). Hästen är extremt känslig för ryttarens sits samt 

vikförändring vilket ryttaren kanske inte alltid är medveten om. Exempel på felbelastning är 

om ryttaren väger 50 kg och flyttar sig en cm åt andra hållet, därmed belastas den sidan med 5 

kg extra (Näslund, 2006).      

När ryttaren rider använder den sig av så kallade hjälper, dvs det är ryttarens sätt att förklara 

för hästen vad ryttaren vill den ska utföra. Till hjälper räknas sitsen, skänklar (ben), händer 

och rösten som påverkar hästen och som ryttare behöver anpassa, så att hästen ska få 

möjlighet att förstå och utföra det ryttaren vill. Hjälperna är ett språk mellan ryttare och häst, 

hjälperna är inget hästen kan från starten utan de måste ryttaren lära in. Exempel på hjälper 

kan vara ett ledande tygeltag (ryttaren sträcker ut tygeln utifrån hästens sida) eller vill att 

hästen ska gå för framåtdrivande hjälper då krävs ett tryck från skänkeln (ett tryck i hästens 

sida med benet). Det är viktigt att ryttaren är stark och vältränad, inte för att kunna ge 

kraftigare hjälper utan för att kunna ha bättre kontroll över sin egen kropp och på så sätt ge 

finare hjälper. Om ryttaren inte har kroppskontroll kan ryttaren inte utföra de lätta hjälperna 

korrekt och precist då även känsla och följsamheten för sitsen påverkas. Det handlar om 

kommunikation vid användning av hjälper, hästen kommer inte utföra saker bara för ryttaren 

trycker och drar, utan utför saker för att den har förstått ryttaren och har möjlighet att utföra 

det. Ett bra samspel mellan häst och ryttare handlar om små hjälper som får gensvar genom att 

hästen utför dem med glädje (Näslund, 2006).            

Kompletterande träning för ryttare 

När det gäller ridning glöms ofta ryttaren bort och fokus ligger på hästen när det egentligen 

borde vara ekipaget det utgår från. Ryttare ska vara medvetna om de positiva effekter som ges 

av att komplettera sin ridning med en annan idrott/träning. De ryttare som är fysisk aktiva vid 

sidan av ridning kan uppvisa positiva effekter i sin ridning som effektivisering av de naturliga 

sträckreflexerna och signaler i kroppen. Genom fysisk aktivitet kan ryttaren få en ökad 

känslighet att uppfatta hästens signaler, vilket skulle kunna förbättra det samspel mellan häst 

och ryttare som krävs för att utvecklas som team. Ryttare som erhåller god kondition påverkas 

positiv av detta genom att ryttarens känslighet och koncentration bibehålls genom hela 

ridpasset eller tävlingsmoment (Johansson, 2013).       
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Det är av stor vikt att ryttarens position på hästryggen är god och balanserad för att på bästa 

möjliga sätt kunna följa med i hästens rörelser med en koordinerad kropp. Genom att hästen 

förmedlar olika rörelser och reaktioner ska ryttaren kunna känna av dessa små signaler med 

hjälp av sin kropp. När ryttaren fått dessa signaler ska de användas på ett tydligt sätt så att 

hästen förstår hjälperna. Det är av stor vikt att ryttare är i god fysisk form för att på så sätt 

kunna utföra alla moment samtidigt (Näslund 2006).      

Muskelaktivering vid ridning  

När vi ska undersöka vilka muskler och leder som påverkas vid ridning har fokus lagts på den 

lodrätta sitsen. Anledningen till detta är att dressyrsitsen ligger till grund för all ridning och är 

mer standardiserad samt inte har utvecklats så mycket under tidens gång. De förändringar som 

skett har varit under de närmaste decennierna och kan ha att göra med att hästens egenskaper 

som har förändrats genom avel och blivit mer känslig och fått större gångarter. Handplacering 

och skänkelläge hos ryttaren är en skillnad som märkts av. En annan anledning till valet av 

den lodrätta sisten är vinsterna rent biomekaniskt att lederna är i ett optimalt viloläge där 

lederna har minsta möjliga spänning runt samtliga leder i kroppen om den lodrätta sitsen 

utförs korrekt (Vogelius, 2009). Den lodrätta sisten beskriv genom att ett lod ska kunna dras 

från öra, axel, höft och häl se bild 1 nedan (Vogelius, 2009).  

 

Bild 1 lodräta sisten. (https://www.flickr.com/search/?text=dressage%20 hämtat 2016-06-14) 
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Eckardt ochWitte (2016) beskriver att den ideala dressyrsitsen är att ryttarens hållning är 

balanserad, elastiskt samt upprätt. I sagittal planet ska ryttarens öra, skuldra, höft, knä och 

ankel befinna sig på samma vertikala axel. I det frontala planet ska ryttaren ha en central 

position över hästen (Eckardt & Witte, 2016).    

De muskler som ligger närmast ryggraden och runt bålen kallas för stabilitetsmuskler och 

dessa har en viktig funktion, nämligen att hålla bålen stilla och stabiliserad när vi rör armar 

och ben. Muskler som är grundläggande för stabilitet inom ridning är enlig den senaste 

forskningen transversus abdominis, obliqus internus abdominis, multifiderna samt diafragma 

och bäckenbotten (Vogelius, 2009).  

Inom många idrotter hörs begreppet atletisk hållning. Med detta begrepp menas att istället för 

att använda sig av styrka så är det teknik som står i fokus. Vid atletisk hållning är våra 

stabiliserande muskler påkopplade. Den viktigaste stabilitetsmuskeln är transversus abdomins 

och kan liknas vid en tub som sluter sig kring bålen. Att ha en stark bål påverkar ben och 

armar positiv genom att mindre muskelkraft samt spänning används. Fler positiva effekter 

som kommer med en stark bål är att ryttaren arbetar mer i samordnande rörelsebanor och som 

i sin tur leder till utveckling av teknik. Ryttaren kommer att kunna stabilisera sig i fler plan 

samt riktingar men även vara följsam. Kärnan i ridning är helt enkelt att kunna vara stabil i en 

del av kroppen men rörlig i en annan del (Vogelius, 2009).  

Blicken och huvudet är av stor vikt vid ridning för om blicken är fäst på en sargkant eller 

horisontellt kommer hjärnan få bästa informationen till våra muskler som leder till att våra 

muskler samt kropp blir mer liksidig per automatik. Detta gör att vår automatiska 

upprättningsreflex kopplas på. Den senaste forskningen påvisar att det är nacken som påbörjar 

aktivering av bålstabilitet. Vid rätt placering av axlar och skuldror har ryttaren allt att vinna, 

framförallt kvinnor som behöver hitta det rätta utgångsläget för att bli stabilare i sin kropp 

(Vogelius, 2009). Kvinnor är mer rörliga och mindre stabila vilket gör att de behöver träna 

mer stabilitet och därför är det så viktigt att kvinnor hittar den stabila positionen som nämns i 

meningen ovan. Jämfört med män är kvinnor svagare i nack- och skuldermuskulaturen. Det 

finns fördelar med att vara stark i nack- och skuldermuskulatur men kan även uppstå 

nackdelar. Exempel på nackdelar kan vara att ryttaren inte kan slappna av i muskulaturen eller 

är för stark vilket leder till framåtlutning. Om ryttaren tappar stabiliteten i nackmuskulaturen 

går hela kroppshållningen förlorad vilket oftast visas genom att ryttarens position av skänklar 

ändras så de förs fram från ursprungsläget. Anledningen till att detta sker är att huvudet skjuts 
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fram för att musklerna i nacken inte stabiliserats. Medan en ryttare som har en stabiliserad 

nacke ser vi en fortplantning av rörelsekedjan som ser korrekt ut från skuldra till vrist 

(Vogelius, 2009).    

Vid ridning är utgångsläget för armbågens position, att den ska placeras utmed kroppen utan 

att det blir ett konstant tryck längs sidan. Armbågen är som mest avspänd vid en böjnig på 70 

grader. Rörlighet i armbågen är viktigt för att kunna vara följsam i de rörelser som hästens 

huvud skapar. Armbågens placering är viktig och att armbågsspetsen hela tiden ska ha en lätt 

kontakt med bålsidan. Handen och armbågen har ett samspel. Handen ska vara nästintill 

upprättstående, för på så sätt kommer handrörelsen vara som störst samt mekaniken i handen 

utnyttjas bäst i detta läge (Vogelius, 2009).  

Inom ridning är det till stor fördel om ryttaren kan slappna av i sina muskler kring höften. För 

att ryttaren ska kunna vara mitt över hästen och utnyttja vikthjälperna krävs det att 

höftböjaren är liksidig samt avslappnad. Problem som ofta uppstår är att musklerna är för 

korta, oftast är det den stora höftböjaren (iiliopsoas). Detta leder till att överskänkel åker upp 

när ryttaren rättar på sig i sadeln samt om ryttaren lutar sig fram åker överskänkel ner. En kort 

muskel påverkar vår ridning och gör att ryttaren inte får den förflyttning av tyngdpunkten i 

sadeln som vill uppnås. De vanligaste orsakerna till en spänd höftböjare är att ryttarens säte i 

sadeln har en snedhet och rotation. När ryttaren har problem med en för stor svank i ryggen 

eller har svårt att komma ner i sadeln är det adduktorena som behöver töjas. Adduktorena är 

ett samlingsnamn för musklerna på lårets insida som utför inåtförande rörelser. För att uppnå 

bäst avspändhet och rörlighet i höftledens kapsel ska leden vara böjd 30 grader, abducerad 30 

grader samt utåtroterad 30 grader (Vogelius, 2009).  

Hoppryttare jämfört med dressyryttare  

I hoppning skulle det kunna tänkas att det finns en explosiv fas över hindret se bild 2. Det kan 

liknas vid friidrottarnas explosivitet vid sprint- och hoppgrenar. Precis som i dessa grenar, 

påverkas ryttaren av tyngden som läggs i hälar och anklar, även knäna utsätts för en del tyngd 

vid hoppnig. Ryttaren vill uppnå detta för att i sin ridning kunna vara så lätt och följsam, med 

så lite vikt som möjligt i sadeln på hästens rygg under hopprundan. Landningsfasen är ett 

kritiskt moment under hoppfasen, ryttaren vill vara i balans för att så snabbt som möjligt vara 

beredd på nästa moment på hoppbanan. Hästens första galoppsprång efter landningen ska 

ryttaren kunna vara beredd att påverka med sin inverkan med tanke på dagens intensiva samt 

tekniska hoppbanor. Det är av stor vikt att ha god styrka och svikt i leder och ben (Nordgren 
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& Holm, 2013). Även bålstyrka är av största vikt vid ridning, att kunna rida och vara 

oberoende av händer och endast rida från bål och ben är ett mål att sträva efter. Detta kräver 

koordination och kontroll av skänklarna. För att uppnå detta behövs stark bålmuskulatur i de 

inre magmusklerna även runt ryggraden (Nordgren & Holm, 2013).  

Det finns en del skillnader mellan hopp och dressyrryttare trots att det är samma muskler som 

arbetar. Dressyrryttare är allmänt mer stela vilket kan bero på att dressyren kräver mer statiskt 

arbetet från ryttaren jämfört med hoppning. Dressyrryttare är oftast starkare i rygg och 

magmuskulatur jämfört med hoppryttare (Nordgren & Holm, 2013).         

 

Bild nr 2 hoppfasen. (Henrik Karlsson "egen teckning"). 

 

Explosivitet  

Förmågan att utveckla hög kraftutveckling inom olika sporter är ofta en betydande faktor för 

idrottarens framgång. Förmågan att genera hög kraftutveckling tros vara en av de viktigaste 

faktorerna i idrottsprestationer speciellt de som involverar sprint och hopp. Styrketräning som 

har explosiva övningskomponenter kan öka förmågan att genera hög kraftutveckling. Vid 

explosiva övningar utnyttjas oftast andelen kraftutveckling som närmar sig maximala värden 

och förstärker en idrottares förmåga att generera höga accelerationshastigheter. Den högsta 

noterade andelen kraftutveckling, demonstrerades av manliga styrkeatleter som utförde 

explosiva övningar med varierande vikt inom deras träningsregim. Explosiva övningars 

inverkan tenderar att öka en atlets kapacitet att generera hög kraftutveckling, jämfört med 

långsamma övningar som tycks försämra denna förmåga. Sett till övningar kan nästan alla 

genomföras explosivt beroende på motståndet som nyttjas. Flertalet studier och 

tidskriftsartiklar har rapporterat bevis och logiska argument för användandet av explosiva 

övningar. Dessa typer av övningar kännetecknas genom hög kraftutveckling och 

höghastighetsrörelser som används av atleter som deltar inom styrke- och kraftsporter, men 

även sporter som involverar hopp och sprint (Haff, Potteiger & Whitley, 2001). 

 

Generellt sett kan vi definiera en explosiv övning som att nå maximal eller nästintill maximal 

initial kraftutveckling som är varaktigt genom hela rörelseomfånget.  
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Dessa typer av övningar kännetecknas av en snabb initiering av kraftutveckling och fokus på 

rörelseaccelerationen, vilket leder till maximala rörelseomfång på givet motstånd. Det är 

troligt att användandet av explosiva övningar kan förbättra idrottsprestationen som kan vara 

beroende av rörelse- och hastighetsmönster som krävs för utövandet av sporten (Haff, 

Potteiger & Whitley, 2001). 

Fysiologi   

Det centrala nervsystemet styr kroppens skelettmuskler med hjälp av feedback från receptorer 

i hud, leder, senor samt muskler (Greig & Jones, 2016). Hela skelettmuskeln är omsluten av 

en hinna som heter fascia, som gör att muskeln kan glida eller vara avgränsad mot 

närliggande strukturer (Christensen & Marieb, 2012). Det yttersta lagret som omger en 

muskel kallas epimysium som är sammankopplat med senor vilket i sin tur får fäste på 

skelettet. Muskelfibrerna i första lagret är packade i buntar men under andra lagret 

perimysium består varje bunt av ett antal muskelfibrer (Baechle & Earle, 2008). Fascikel 

kallas en bunt som är omsluten med muskelfibrer och kan innehålla upp till 10-100 enskilda 

muskelfibrer. I det tredje lagret omges varje muskelcell av endomysium (Christensen & 

Marieb, 2012) och dessutom omges muskelcellen av sakrolemma, det vill säga cellens 

membran (Baechle & Earle, 2008).  

Det finns proprioceptorer i kroppens alla muskler, senor och leder, som har en viktig uppgift 

att känna av rörelser och är väldigt känsliga för förlängningar och tryck. Proprioceptorer 

använder sig av medvetna samt omedvetna signaler som skickas till det centrala nervsystemet 

och informerar hjärnan om kroppsposition till exempel om det sker rörelseförändringar. Oftast 

sker dessa signaler omedvetet, att vi till exempel kan känna av olika kroppsdelars position 

eller korrigera hållning är tack vare proprioceptorer (Baechle & Earle, 2008).   

Muskelspolar innehåller många modifierade muskelceller inuti muskeln samt går parallellt 

med de normala muskelcellerna. Muskelspolarna känner av rörelseförändringar i musklen 

men även muskelns längd. Vid stäckning av muskeln sker även en förlängning av 

muskelspolen, detta gör i sin tur att det sker en aktivering av ett känselneuron. En impuls 

skickas från känselneuronet till ryggraden och det sker en sammankoppling med ett 

motorneuron. Resultatet av sammankopplingen blir att en aktivering sker i motorneuronet i 

samma muskel som signalen skickades från, alltså att muskeln kontraheras. Mellan sena och 
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muskel finns golgi senorgan som reagerar vid tung belastning så att muskeln sträcks ut 

(Baechle & Earle, 2008).    

Stretchshorteningcycle vid hopp och sprint 

Hypotesen bakom denna studie är att ryttare inte tränar så mycket stretchshorteningcycle 

(SCC) jämfört med mer explosiva sporter såsom fotboll, handboll, basket, där SSC används 

betydligt mer. Det leder in oss på valet av de vertikala hoppen i studien, squat jump (SJ) och 

countermovment jump (CMJ). Vid SJ menar Kale et al. (2009), att resultatet är relaterat till 

explosivitet och dynamisk muskelstyrka, medan CMJ resultatet är beroende av förmågan att 

använda SSC.  

Vid utförandet av SJ är musklerna statiskt (isometriska) aktiverade innan upphoppet. Senors 

och musklers "slack" har stretchat ut vilket gör musklen aktiverad. Detta har en positiv 

påverkan för upphoppet än om musklen varit helt avslappnad. SJ utnyttjar inte SCC utan är 

mer relaterat till absoluta muskelstyrkan och ett mått på explosiv benstyrka. Jämfört med CMJ 

så sker en dynamisk rörelse vid den upprätta utgångsrörelsen som sedan övergår till en snabb 

böjning av benen (excentrisk rörelse) och direkt följt av ett upphopp (koncentrisk rörelse). 

Förmågan att utnyttja SCC vid CMJ är därför viktig (Svantesson, Thomeé & Karlsson, 2001). 

Det finns skillnader i hoppförmågan som påverkas av olika faktorer. Exempel på dessa 

faktorer kan vara, om en person har bra spänst och utnyttjar senans och musklers elastiska 

egenskaper bra och hoppar högre i ett dynamiskt hopp jämfört med ett statiskt hopp. Däremot 

om en person inte har så bra spänst men är "stark" så påvisar det en mindre differens mellan 

de statiskt och dynamiskt hoppet (Svantesson et al., 2001). 

För att uppnå maximal höjd i ett vertikalhopp så bör rörelsen starta med att extendera de 

proximala lederna först och sedan låta rörelsen fortgår i de mer distala lederna där 

extensionen sker. Tvåledsmuskler används i denna rörelsesekvens då den involverar både; 

höft-, knä- och fotled. Den mest bidragande faktorn för tvåledsmuskler i nedre extremitet är 

att reducera muskelarbete hos enledsmuskler som behövs i denna rörelse. 

Tvåledsmuskulaturen initierar en mekanisk koppling av leder som tillåter lagrad elastisk 

energi att utlösas snabbt i systemet. Rectus fermoris är en tvåledsmuskel som genererar både 

höftflexion och knäextension. Dessa rörelser hjälper kroppen att ha en lodrätt position. 

Tvåledsmusklernas mekanismer är beroende av kroppens position och interaktion med 

externa objekt som marken. När det gäller rectus femoris samarbetar musklerna primärt med 

extensionen av knäled pga höftens position. Detta resulterar i att kraften hos rectus fermoris 



9 
 

arbetar närmare höften vilket innebär en begränsning hos muskeln och dess förmåga att 

producera en höftflexion (Hamill & Knutzen, 2009).    

 

Vid SCC sker först en excentrisk fas som innefattar en snabb stretch av muskeln, därefter 

påbörjas den koncentriska fasen genom en omedelbar sammandragning av samma muskel 

(Kallerud & Gleeson, 2013). I den excentriska fasen bildas lagrad energi och atleten vill 

uppnå större kraft men det kan inte skapas genom endast excentriskt arbete utan för att nå 

högre kraftutveckling kan tillämpning av SCC användas, om det inte sker en paus i aktiviteten 

s.k amoteringsfasen. I musklernas senor finns en egenskap som kallas Series elastic 

component (SEC) som hjälper till i den koncentriska fasen under SCC som bidrar till att 

elastisk energi kan frigöras. Sker inte den koncentriska fasen tillräckligt snabbt eller om 

arbetet blir pausat förloras den lagrade energin i form av värmeenergi (Baechle & Earle, 

2008).     

CMJ är en av många repitiva högintensiva hoppövningar som ligger till grund för träningen 

plyometri där utnyttjandet av SSC används (Malisoux, Francaux, Nielens, Renard, Lebacq & 

Theisen, 2006). SSC handlar om att atleten vill uppnå en så hög kraftutveckling som möjligt 

på minsta möjliga tid (Baechle & Earle, 2008). Syftet med att träna plyometri är för många 

atleter att de vill uppnå en förbättring och ökning i explosivitet samt styrka (Baechle & Earle, 

2008). Under CMJ används ett snabb excentriskt element följt av en snabb koncentrisk 

muskelaktivering. Den snabba excentriska fasen tillåter atleten att lagra och använda elastisk 

energi i de sträckta muskelenheterna och stimulera sträckreflexen som möjliggör 

muskelaktivering (Baechle & Earle, 2008). Vid SJ så används inte lagrad elastisk energi på 

grund av att den är för långsam för att kunna använda sig av sträckreflexen eftersom det inte 

finns någon excentrisk fas. Under CMJ används ett snabbt excentriskt element följt av en 

snabb koncentrisk muskelaktivering. Den snabba excentriska fasen tillåter atleten att lagra och 

använda elastisk energi i de sträckta muskelenheterna och stimulera sträckreflexen som 

möjliggör muskelaktivering (Baechle & Earle, 2008). 

Sprint är en multidimensionell rörelse som delas upp i tre steg och börjar med startfasen, följt 

av accelerationsfasen samt maximala hastighetsfasen. Atleten generera sin fart- och 

kraftutveckling genom explosiva koncentriska kontraktioner i både höft- och knäextensorer, 

detta sker i startfasen och accelerationsfasen. Detta är av stor betydelse när det gäller att 

prestera höga sprinthastigheter. Den maximala hastighetsfasen påbörjas i största delen när det 

sker en framdrivning som utgörs av muskelaktivering i höft och fotledsextensorer (Markovic, 
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Jukic, Milanovic, & Metikos, 2007). Vid sprint utnyttjas SSC och för att förbättra sin SSC 

kan atleten träna plyometri vilket kan leda till förbättrade sprinthastigheter samt högre 

kraftutveckling (Baechle & Earle, 2008). 

Tidigare forskning  

Tidigare forskning inom explosiva sporter har visat på ett starkt förhållande mellan hopp- och 

sprintprestationer. Comfort, Stewart, Bloom och Clarkson (2014) gjorde sin studie på 34 unga 

manliga fotbollsspelare. De kontrollerade sambandet mellan knäböjstyrka, hopphöjd i SJ och 

CMJ samt sprint hastigheten på 5 respektive 20-meter. Comfort et al. (2014) såg i sin studie 

en stark korrelation mellan hopphöjd och sprinthastighet, de såg ett visst samband mellan 

knäböjstyrka och sprint samt ett starkt samband mellan styrka och hopphöjd. Enligt Kale et al. 

(2009), var syftet med deras studie att undersöka om det fanns ett samband mellan hopp-

parametrar i vertikal- samt horisontalhopp och den maximala hastigheten under sprint, hos 

manliga sprinters. Ett moderat samband fanns (0.3-0.49) mellan SJ, och CMJ och maximala 

hastigheten. 

Carr, McMahon & Comfort (2015) gjorde sin studie på 16 manliga kricketspelare och 

undersökte förhållandet mellan hopphöjd och 5, 10 och 20 m sprint. De fann ett starkt 

signifikant samband mellan CMJ hopphöjd och samtliga sprintar, där CMJ och 20 m sprinttid 

uppvisade den starkaste korrelationen (r = -0.741 , p = 0.006 , r2 = 0.555 ). Även ett moderat 

samband fanns mellan CMJ hopphöjd och 5 m sprinttid (r = - 0.634, p<0.05) (Carr et al., 

2015). 

Mcfarland, Dawes, Elder och Lockie (2016) menar att jämfört med CMJ har det funnits 

starkare korrelationer med SJ och acceleration över distansen 0-20 meter (CMJ, r=-0.43 och 

SJ r=-0.76). I deras studie deltog 20 manliga och 16 kvinnliga divison 2-fotbollspelare. De 

fann ett moderat samband hos de kvinnliga testdeltagarna mellan vertikalhopp och sprinttid 

10 m SJ(r=-0.31) och CMJ (r= -0.22). Vid 30 m sprinttid och vertikalhopp fanns här ett starkt 

samband SJ(r=-0.68) och CMJ (r= -0.67).    

Köklü, Alemdaroğlu, Özkan, Koz och Ersöz, (2015) undersökte sambandet mellan sprint 10m 

och 30m och vertikalhopp. Resultatet visade en moderat korrelation med 10 m sprint SJ (r= 

0.3) och 30m sprint SJ (r=-0.36).  
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I en studie deltog 29 manliga australiensiska fotbollspelare. Hori, Newton, Andrews, 

Kawamori, McGuigan och Nosaka (2008) menar att starka och moderata samband funnits i 

deras studie mellan CMJ och 20 m sprint r= -0.69. Medianvärdena för sprinttid var 3.17 och 

hopphöjden vid CMJ var 41,5 cm (Hori et al. 2008).  

I en studie med 29 kvinnliga volleybollspelare i åldern 18,2-21,8 testades volleybollspelarna i 

bland annat vertikala hopp. De 29 kvinnliga deltagarna delades in efter division de spelade i, 

div I n=9, div II n= 11, och div III n=9. Hopphöjden för volleybollspelarna i CMJ var 

medelvärdet (min- max) div I 36,4cm (33,9-38,9) div II 31,8cm (27,2-36,4) div III 30,2cm 

(23-37,4) (Barnes, Schilling, Falvo, Weiss Creasy & Fry 2007).  

Hakkinen (1991) visar på att i deras studie med 11 män och 9 kvinnliga basketspelare från 

samma relativa konkurrenskraftiga nivå testades hopphöjd i vertikalhopp. Hopphöjden för de 

kvinnliga basketspelarna i SJ var medelvärdet (min- max) 21,5cm (19,1- 23,9) och vid CMJ 

var hopphöjden 24,8cm (22,3-27,3).  Männens hopphöjd vid SJ var 41,5cm (38,5-44,5) och 

vid CMJ var hopphöjden 43,9cm (39,9-47,9) (Hakkinen, 1991).  

Kraftutveckling i nedre extremitet är av stor vikt inom många sporter, framförallt inom 

sporter som fotboll, innebandy, handboll samt volleyboll. Dessa sporter har gemensamt att 

explosivitet kan vara avgörande i många situationer under en match. Exempelvis att hoppa 

högre än sin motståndare i en nickduell i fotboll eller att komma över en block i volleyboll. 

Eftersom planen är liten i innebandy och handboll blir starten extremt viktig för att kunna 

skapa sig en lucka till sin motståndare, varje decimeter blir avgörande. I en studie om 20-åriga 

fotbollsspelare skriver Lopéz-Segiova, Marques, Van den Tillaar och González-Badillo 

(2011) att under en fotbollsmatch är kraftutveckling i nedre extremiteten viktig för att utföra 

specifika aktiviteter såsom start och stopp, riktiningsförändringar samt 

accelerationsförändringar. Lopéz-Segiova et al. (2011) skriver även att få studier har utförts 

för att kontrollera förhållandet mellan kraftutveckling i nedre extremitet och raka sprinter. 

Sambandet mellan olika hopp (CMJ, SJ), har i studien Kale et al. (2009), funnit ett moderat 

samband  (0.3-0.49) mellan SJ, och CMJ och maximala hastigheten,. Även Carr, McMahon & 

Comfort, 2015) påvisar att CMJ och 20 m sprinttid uppvisade den starkaste korrelationen, (r
2
 

= 0.555 ). Även ett moderat samband fanns mellan CMJ hopphöjd och 5 m sprinttid (r = - 

0.634). I en annan studie gjord av Kawamori et al. (2008), menar att starka och moderata 

samband fanns i deras studie mellan CMJ och 20 m sprint (r= -0.69). Mcfarland et al. (2016) 

fann ett moderat samband hos de kvinnliga testdeltagarna  mellan vertikalhopp och sprinttid 
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10 m SJ(r=-0.31) och CMJ(r= -0.22). Vid 30 m sprinttid och vertikalhopp fanns även här ett 

starkt samband SJ (r=-0.68) och CMJ (r= -0.67). I en annan studie gjord av Köklü et al. 

(2015), undersökte de sambandet mellan sprint 10m och 30m och vertikalhopp. Resultatet 

visade en moderat korrelation med SJ 10 m sprint (r= 0.3) och SJ 30m (r=-0.36), och sprint i 

explosiva idrotter såsom fotboll, basket, handboll är välstuderat, men få studier har studerat 

dessa samband i idrotter som inte tränar explosivt, såsom ridning. CMJ och SJ är mått på 

olika saker, dvs förmågan att utnyttja SSC (musklernas naturliga sträckreflex) och explosivitet 

och dynamisk muskelstyrka. Det är av intresse att se om sambanden mellan dessa hopp och 

olika sprintsträckor skiljer sig åt hos ryttare.  

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan sprintförmågan på 5 och 20 meter 

samt hopphöjden i ett countermovement jump och squat jump hos ryttare. 

Frågeställningar 

- Finns det en linjär korrelation mellan hopphöjd och sprinttid hos ryttare?   

- Vilka hopp- respektive sprintsträckor har högsta korrelationen?    

Hypotes: 

Det är förväntat att det finns en svag korrelation mellan hopphöjd och sprint hos ryttare, då 

deras träning inte är explosiv.  

Metod   

I studien testades 15 kvinnliga ryttare i vertikal hopphöjd. Detta gjorde ryttarna genom att 

utföra SJ samt CMJ med hjälp av en IR-matta. Genom manuell tidtagning testades sprint på 5 

samt 20 meter.  

Material och utrustning 

Utrustning som användes i studien för att mäta hopphöjden i SJ samt CMJ var en IR Jump 

Mat (Ivar) producerad i Norge. Även material såsom tidtagarur, tejp och måttband användes. 

Testerna utfördes i hallen Wictory Center i Varberg.  Hoppmattan består av två komponenter, 

sändare och reflektor. Dessa komponenter bildar en matta av infrarött ljus några millimeter 
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ovanför golvet och när denna ljusmatta bryts aktiveras analysverktyget. Mattan mäter tiden i 

luften och konverterar det till hopphöjd i centimeter.  

Testpersoner 

I studien deltog 15 kvinnliga ryttare, i åldern 16-24. Av de 15 ryttare som deltog i studien var 

8 ryttare inriktade mot hoppning och 3 inriktade mot dressyr samt de övriga 4 ryttarna var 

inriktade inom båda disciplinerna. De testades i vertikal hopphöjd i två olika typer av hopp, SJ 

och CMJ. 11 av testpersonerna gick på Varbergs ridgymnasium medan de 4 andra 

testpersonerna var aktiva ryttare. Testdeltagarna testades även i sprint på 5 och 20 meter. På 

grund av strul med utrustningen kunde testledarna enbart vid detta testtillfälle utföra 

sprinttesterna genom manuell tidtagning. Vid testtillfälle nummer två fungerade IR-mattan 

och hopptesterna utfördes. Inklusionskriterierna för att medverka i studien som testperson var 

följande: aktiv ryttare som red minst två gånger i veckan och som var frisk och skadefri. 

Testdeltagarna fick inte träna någon explosiv sport vid sidan av ridningen, såsom till exempel 

fotboll, handboll, innebandy. Efter att testerna var klara fick testdeltagarna uppge aktuell 

ålder, vikt och längd (tabell 1). 

Tabell 1. En tabell över testdeltagarnas  (N=15) egenskaper, angivet i medianvärdet, 

miniumvärdet och maximumvärdet.   

 Ålder 

(år) 

Vikt 

 (kg) 

Längd 

(cm) 

Antal (n) 

Median  

Minimun 

Maximum 

15 

18 

16 

24 

15 

60 

45 

75 

15 

164 

151 

178 

Testprocedur  

Uppvärmning 

Den standardiserade uppvärmningen bestod av 5 min joggning på stället, 5 knäböj, 5 

tåhävningar, 5 SJ och 5 CMJ (Markovic, Dizdar, Juckic & Cardinale, 2004). På grund av att 

ryttarna inte var vana vid fysträning och konditionsträning, och att deras fysvana kunde 

påverka resultatet vid utförandet av testerna, minskades antalet repetitioner från den 

standardiserade  uppvärmningen.   
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Hopptest  

IR-hoppmatta (Ivar) användes för att mäta testpersonernas hopphöjd i två olika typer av hopp: 

SJ samt CMJ. SJ utfördes genom att testpersonen placerade sina händer vid höften och 

därefter knäböjde till ett bekvämt djup cirka 85 grader i knäleden. När personen nått önskat 

djup hölls positionen i 2-3 sekunder. Därefter tryckte personen ifrån med maximal kraft uppåt 

i ett hopp (Kale et al., 2009). Det kontrollerades att när personen var i luften att benen var 

raka sträckta om benen var böjda eller höjda dömdes hoppet bort och ett nytt försök fick 

utföras efter en viloperiod (Vescovi, Rupf, Brown & Marques, 2011). CMJ utfördes genom att 

testpersonen placerade händerna vid höften, för att sedan utföra en knäböj direkt följt av ett 

hopp för att utnyttja musklernas naturliga sträckreflex (Kale et al., 2009). 

IR-mattan användes för att mäta hopphöjd, alltså tiden personen befinner sig i luften. Mattan 

består av en IR-sensor samt en reflektor, sensorn skickar ut en ir-stråle som reflekteras 

tillbaka när testpersonen är i luften och bryts när personen landar igen.  

Testledarna monterade upp mattan i god tid innan testpersonerna anlände, och hade kalibrerat 

den efter en känslighet på 10 millisekunder (ms). Testpersonerna värmde upp i 10 min med 

den standardiserade uppvärmningen för att sedan få utföra provhopp för att förstå hur mattan 

fungerade. Testpersonerna utförde 3 hopp av både SJ samt CMJ (Alves, Rebelo, Abrantes & 

Sampaio, 2010). Vila mellan hoppen var 1-2 minuter för att ge tid till att återhämta sig 

(Comfort et al., 2014). Testledaren använde sig av det bästa hoppet av de tre hoppen för SJ 

samt CMJ vid korrelationen (Alves et al., 2010). 

Sprinttest 

Vid sprinttesterna mättes testpersonernas sprinttider på 5 och 20 meter genom manuell 

tidtagning. Med hjälp av måttband mättes sträckorna 5 samt 20 meter ut. En tejpremsa 

placerades 30 centimeter före första porten och användes som startmärke (Wisløff, Castagna, 

Helgerud, Jones & Hoff, 2004). Testpersonerna fick instruktioner av testledarna att starta 

stående, med tårna vid tejpremsan.  

Testpersonerna utförde 3 sprinter vardera med cirka 2-3 minuters vila mellan försöken för att 

ge tid till återhämtning. Testledaren använde sig av den bästa tiden av de 3 försöken (Comfort 

et al., 2014).   
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Statistisk analys  

Vid den statistiska analysen användes icke-parametrisk statistik på grund av att 

normalfördelning inte rådde, hos testpersoner som deltog i studien, Sharpiro Wilks test p 

<0,05. Spearman’s korrelationskoefficient (rs) Bivariat Correlation Spearman beräknades i 

SPSS version 20 (IBM, Chicago, IL, USA). Wilcoxons rang test användes för att jämföra 

hopphöjden mellan hoppen. Samtliga test var two tailed med en signifikansnivå på p<0,05.  

Det högsta värdet för bägge hoppen korrelerades med snabbaste sprinttiden (Marques & 

Izquierdo, 2014). En stark positiv eller negativ korrelation (+1,0 eller -1,0) visar på ett 

samband där två variabler ökar proportionerligt. Enligt Pallant (2013) räknas en korrelation 

mellan 0.3-0.49 som moderat, allt som är över räknas som starka korrelationer och allt under 

som svaga.  

Etiska och sociala omständigheter  

Testdeltagarna fick information både muntligt och skriftligt i form av en samtycketsblankett 

se bilaga 1, som samtliga deltagare skrev på innan testerna utfördes, och för de deltagare som 

var under 18 år krävdes målsmans underskrift för att få delta i studien. Testledaren hade 

informerat testpersonerna så att de var medvetna om sina roller i studien, samt att villkoren 

för deras medverkan i studien tydligt framgick med den information som testledaren uppgav. 

Testpersonerna deltog frivilligt och kunde när som helst avbryta sitt deltagande i studien. All 

data behandlas avidentifierat och redovisas på gruppnivån (Codex Vetenskapsrådet, 2010). 

Eftersom det inte bara vara elitsatsande ryttare som deltog i studien kommer denna kunskap 

eventuellt öka hälsa samt utbildning inte enbart för elitsatsande utan även för fritidsryttare.  

Studien önskar bidra med en förändring av synen inom ridsport i Sverige. Viktigt att politiker 

får upp ögonen för ridning. Ridning är en sport som borde vara friskvårdsberättigat med tanke 

på alla de positiva effekter som ridning faktiskt ger ur ett hälsoperspektiv.   

Resultat  

I denna studie har 15 ryttare studerats, hos dessa var mediantiden för sprint på 5 m (min-max) 

var 1,3 s (1,0-1,7). För sprint på 20 m var mediantiden (min-max) 3,6 s (3,3-4,2). 

Medianhopphöjden SJ var (min-max) 19,5 cm (16,0-30,3), för CMJ var medianhopphöjden 

(min-max) 22,5cm (18,3-33,4), p<0,001. Det visade sig att medianvärdet för testpersoner var 

högre i CMJ än SJ.  
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Syftet med studien var att studera den linjära korrelationen mellan sprinttid och 

vertikalhopphöjd. Hoppen som användes var SJ och CMJ. Resultatet visade att SJ hade en 

hög negativ korrelation med 5 meter sprint, rs= -0,69; r² =0,48; p= 0,004, se figur 1. Liknande 

resultat sågs även mellan 20 m sprint och SJ, dvs en hög negativ korrelation, rs= -0,74; r² = 

0,55; p= 0,002, se figur 2.  

 

Figur 1. Spermans korrelation mellan SJ samt 5 m sprint, rs= -0,69 (r² =0,48) N=15.   

 

 

Figur 2. Spermans korrelation mellan SJ samt sprint på 20 m, rs= -0,74 ( r² = 0,55), N=15. 
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Resultatet för CMJ och 5 meter sprint visade också en stark negativ linjär korrelation, rs= -

0,56; r² = 0,31; p= 0,030, se figur 3. Även CMJ och spritiden på 20 meter visade en stark 

negativ linjär korrelation, rs=-0.51; r² =0,26; p= 0,052, se figur 4. 

 

 

Figur 3. Spermans korrelation mellan CMJ samt 5 m sprint, rs= -0,56 (r² = 0,31), N=15 

 

 

Figur 4. Spermans korrelation mellan CMJ och sprint på 20, rs=-0,51 ( r² =0,26), N=15.  

Starkast korrelation fanns mellan SJ och 20 meter sprint. Hypotesen var att det skulle finnas 

svag eller ingen korrelation i och med att ryttarna inte tränar explosivitet. Resultatet visar 

dock att det fanns en stark linjär negativ korrelation (>0,5) vid båda hoppen samt sprinttiden 

vid båda sprintsträckorna.   
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Diskussion  

I studien deltog 15 kvinnliga ryttare som tespersoner i vertikal hopphöjd genom SJ och CMJ 

samt 5 och 20 meter sprint. I resultatet analyserades 15 personer. SJ och CMJ visade ha starka 

linjära negativa korrelationer (>-0.5) med 5 och 20 meter sprint. Det högsta numeriska värdet 

på korrelationskofficienten sågs mellan SJ och 20 meter sprint.    

Resultatdiskussion 

Hypotesen för studien var att det skulle finnas en svag eller ingen korrelation mellan 

hopphöjd och sprint hos ryttare då deras träning inte är explosiv. Dock visade resultatet det 

motsatta, att det fanns en stark negativ linjär korrelation vid vertikal hoppen och sprintiden på 

5 och 20 meter. Studien visar starkt samband mellan samtliga hopp och 5 samt 20 meter 

sprinttid.  

I studien har den vertikala hopphöjden analyserats och korrelerats med sprintiden vid 5 och 20 

meter vilket visade starka samband mellan både SJ och CMJ och sprint. I en studie av Carr, 

McMahon & Comfort (2015) hittades också starka samband r
2
=0.55 mellan CMJ och 

maximala hastighetsfasen på 20 m och även ett moderat samband fanns mellan CMJ hopphöjd 

och 5 m sprinttid r = - 0.634. Även i en studie av Hori et al. (2008) fann man starka och 

moderata samband mellan CMJ och 20 m sprint r= -0.69. Både studien av Carr et al. (2015), 

och Hori et al. (2008), påvisar starkare samband mellan CMJ och sprint än i denna studie.  

Skillnader mellan studierna Carr et al. (2015), och Kawamori et al. (2008), är att de har testat 

manliga kricketspelare och austraileniska fotbollspelare och i den här studien har kvinnliga 

ryttare testats. Skillnaden i resultatet mellan studierna kan kanske bero på att ryttarna jobbar 

mycket mer statiskt och har därför mer uthålliga muskler vilket eventuellt kan förklara att de 

presterar bättre på SJ än CMJ. De andra två studierna ställer krav på explosiv styrka vilket kan 

vara en bidragande faktor till att de presterar bättre i CMJ.    

Sträckorna 5 och 20 meter korrelerat med SJ utan belastning har i denna studie inte funnit 

tidigare forskning så det är en av anledningen till valet av dessa sträckor och att mer studier 

behövs på dessa sträckor korrelerat till SJ. Jämförandet med andra studiers resultat har blivit 

på sträckorna 10- och 30 m sprinttid.   

I Mcfarland et al. (2016), studie fann de ett moderat samband hos de kvinnliga testdeltagarna 

mellan sprinttid 10 m SJ (r=0.31) och ett starkt samband vid 30 m sprinttid och SJ (r=0.68). 

Jämfört med denna studie så finns ett starkare samband mellan 5m sprinttid  SJ (r=0.69) 
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jämfört med deras 10 m SJ (r=0.31). Likheter mellan Mcfarland et al. (2016), och den här 

studien är att ett starkt samband finns mellan SJ och sprintresultatet, dock är sambanden vid 

SJ (r=0.74) starkare i den här studien. Likheter är att Mcfarland et al. (2016), studie har testat 

kvinnor som i denna studie. Skillnader i resultatet är att jämförandet mellan studierna inte blir 

helt rättvist i och med att det är olika sträckor, men kan ändå se en trend i resultatet. Hade 

varit intressant om fotbollspelarna testats på denna studies sträckor och sett vad resultatet 

blivit.    

Köklü et al. (2015) undersökte sambandet mellan sprint 10m och 30m och vertikalhopp. 

Resultatet visade en moderat korrelation med 10 m sprint SJ  (r= 0.3) och 30m SJ( r=0.36). 

Skillnader i studien Köklü et al. (2015) är att de testat manliga testpersoner, Mcfarland et al. 

(2016) och denna studie har kvinnliga testdeltagare testats.  

Kan skillnader i resultatet bero på att ryttarna jobbar mycket mer statiskt och har därför mer 

uthålliga muskler vilket eventuellt kan förklara det goda resultatet vid SJ. Medan Köklü et al. 

(2015) sporten ställer krav på explosiv styrka vilket kan vara en bidragande faktor till att de 

presterar lite sämre i SJ och bättre i CMJ. För i denna studie är korrelationen starkt jämfört 

med Köklü et al. (2015) som är moderat.  

I studien har den vertikala hopphöjden analyserats och korrelerats med sprintiden vid 5 och 20 

meter vilket visade starka samband mellan både SJ och CMJ. Kale et al. (2009), fann 

moderata samband (0.4 – 0.6) vid SJ, CMJ och maximala hastighetsfasen. Kale et al. (2009), 

och den här studien har funnit någorlunda liknade värden för korrelationerna mellan denna 

studie (0,26-0,55) fast Kale et al. (2009) har något starkare korrelationsvärden än denna 

studie.  

Ett intressant fynd var att ryttarna hade en starkare korrelation med SJ än CMJ. En anledning 

kan vara att ryttarna jobbar mycket mer statiskt och har därför mer uthålligare muskler vilket 

eventuellt kan förklara det goda resultatet vid SJ. En möjlig förklaring till detta kan vara den 

koncentriska fasen. Den koncentriska fasen är att det sker en omedelbar sammandragning av 

muskeln. Under den koncentriska fasen bidrar series of component (SEC) under både hoppen 

samt sprinten vilket påverkade frisättning av den elastiska energin som kunde ske (Baechle & 

Earle, 2008). Vid SJ skedde den koncentriska fasen för långsamt i och med ryttarna skulle 

hålla kvar positionen i 2-3 sekunder vilket påverkade den elastiska lagrade energin i from av 

att den gick förlorad i värmeenergi.    
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Kroppens naturliga sträckreflex är en omedveten respons på ett yttre stimuli vilket förlänger 

musklerna och detta skedde vid hoppet CMJ och sprinten. Sträckreflexen känns av genom 

muskelspolar bidrar till att muskeln drar ihop sig vilket i sin tur påverkade att 

muskelaktiviteten automatiskt ökade (Baechle & Earle, 2008).  Kale et al. (2009) beskriver att 

CMJ resultatet är relaterat till förmågan att använda SSC. Kan en bidragande orsak till att 

resultatet blev något svagare vid CMJ än vid SJ bero på att ryttarna inte tränar eller använder 

sig av SCC i sin sport? 

En eventuellt bidragande orsak till att korrelationen för CMJ inte blev lika stark som SJ kan 

enligt Nordgren och Holm (2013), att ryttarna inte tränar explosivitet förutom under 

hoppfasen vid hoppning och fälttävlan. Det hade varit intressant om ryttarna fått träna 

explosivt i några veckor hur detta skulle påverkat resultatet. Detta leder oss in på att ryttare 

eventuellt borde träna mer explosivt för att utvecklas och förbättras i sin ridning.   

Ryttarna i denna studie hade en hopphöjd 22,5cm (18,3-33,4) vid CMJ. I de två studierna av 

Hakkinen (1991) och Barnes et al. (2007), testades idrottare på en hög nivå men det 

intressanta var att det inte skiljde så mycket i hopphöjd i CMJ jämfört med volleybollspelarna 

i division 3 samt basketspelarna med ryttarna i denna studie. Volleybollspelarna div 3, 30,2cm 

(23-37,4) och basketspelarna 24,8cm (22,3-27,3). 

Vid SJ låg ryttarna 19,5 cm (16,0-30,3) till och med högre i spannet min-max jämfört med 

basketspelarna SJ 21,5cm (19,1- 23,9). Andra faktorer som eventuellt kan spelat in på 

resultatet kan vara att basketspelarna endast hade 9 kvinnliga testpersoner medan denna studie 

hade 15 testdeltagare. Även att ryttarna tränar mycket statisk uthållighet och muskelstyrka i 

ben kan vara en eventuell förklaring till det goda resultatet.        

Sprint kräver att atleten producerar en hög nivå av acceleration men även styrka för att 

överkomma tröghetsmoment  för att förflytta kroppen. Flertalet studier har undersökt 

sambandet mellan styrka och sprint där det är av fördel att ha muskelstyrka eftersom dessa 

atleter presterar bättre under sprint (Comfort et al., 2014).  

Enligt Markovic et al. (2007), har muskelstyrka stor betydelse för vilka sprinthastigheter som 

kan uppnås samt startfasen och även accelartionsfasen som under sprint behöver god explosiv 

styrka. För att atleten ska orka behålla hastigheten under en längre tid är det av stor vikt att 

atleten är uthållig (Markovic et al., 2007). Ryttarna visade stark korrelation med 5 och 20 

meter sprinttid med SJ. Kan detta ha med att göra att ryttarna har stark och uthållig 
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benmuskulatur som bidragit till det goda resultatet? Det hade varit intressant om ryttarna hade 

mäts på en längre sträcka ex 30 meter hade de fått samma starka korrelation då. Om ryttarna 

hade haft mer konditionsträning hade detta kunnat påverka resultatet och en starkare 

korrelation uppnåtts.        

Mellan SJ och 20 m sprint, uppvisades en stark negativ korrelation, förklaringsgraden var r
2
= 

0,55 vilket innebär att 55% resultatet för respektive variabel kan förklaras av den andra 

variabeln. Andra faktorer som kan ha påverkat resultatet kan vara löpteknik, brist på 

konditionsträning respektive styrketräning, studiens upplägg och struktur.  

Vad det gäller ridning glöms ofta ryttaren bort och fokus ligger på hästen när det egentligen 

borde vara ekipaget det utgår från (Johansson 2013). Detta märks i tidigare forskning för 

tyvärr har inte någon liknande studie funnits gjord på ryttare som denna studie.  

Metoddiskussion  

I studien deltog ryttare från olika discipliner, vilket kan ha påverkat resultatet. Hoppryttare 

som tränar har en viss explosiv del i hoppfasen som skulle kunna påverka att studien får en 

stark negativ linjär korrelation. Det hade varit intressant om alla testdeltagarna varit inriktade 

mot hoppning och om utfallet av korrelationerna sett annorlunda ut jämför med nu. Det hade 

även varit intressant att göra en jämförelse mellan hoppryttare och dressyrryttare för att 

kontrollera om det är hoppfasen som påverkar resultatet eller om det är andra faktorer som 

spelar in.  

Uppvärmningen utformades utifrån att ryttarna inte är vana vid fysträning och 

konditionsträning då detta kan påverka resultatet vid utförandet av testerna. Därför minskades 

antalet repetitioner från den ursprungliga standardiserade uppvärmningen. Fördelen med att 

ha med SJ och CMJ i uppvärmningen är att testpersonerna får bekanta sig med de vertikala 

hoppen redan där. Valet av att minska ner antalet repetitioner kan ha positiva effekter så att 

ryttarna inte är utmattade när de väl ska utföra testerna och på så sätt får ett missvisande 

resultat.      

Ryttarnas löpteknik kan ha påverkat resultatet i och med att det inte är något de tränar på. Om 

löpteknik tränats hade det kanske påverkat resultatet. 

Vid utförandet av hopptesterna SJ och CMJ användes IR-mattan Ivar, med hjälp av IR-strålar 

samt sensorer som mätte fasen i luften som kontaktmattan registrerade. Markovic et al. (2004) 

menar att syftet med deras studie var att mäta validiteten samt reliabiliteten vid olika 
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hopptester och jämföra tre populära metoder för vertikal hopphöjd. Den metod som ansågs 

vara bäst att mäta vertikal hopphöjd var kontaktmattan som mäter luftfasen och att använda 

sig av kontaktmatta påvisade mer reliabla resultat än genom att använda sig av videoanalys 

(Markovic et al., 2004).  

Under utförandet av sprinttesterna var tanken att använda Ivar sprintsystem för att registrera 

tiden på 5 och 20 meter. Oturligt nog så krånglade utrustning så testerna fick utföras  genom 

manuell tidtagning för samtliga testpersoner och sprintar. Meningen var att de skulle få starta 

på egen signal men nu utgick testpersonen från testledarens signal "klara färdig gå". En 

felkälla som kan ha uppstått och påverkat resultatet från den manuella tidtagningen kan vara 

reaktionstiden från och med att testledaren signalerar start och tills dess att testpersonen 

startar sin sprint kan påverka testresultatet. Även reaktionsförmågan hos testledarna kan ha 

påverkat tidtagningen. Om studien hade utförts igen hade manuell tidtagning varit uteslutet 

under sprinttesterna, istället hade Ivar sprintsystem med fotoceller använts för att få ett mer 

trovärdigt resultat i form av tiderna.  

Vid utförandet av hopptesterna användes samma ordningsföljd vid hoppen. Först testades SJ, 

följt av CMJ. Vid SJ hölls bottenläget i 2-3 sekunder vilket kan ha lett till utmattning i 

benmuskulaturen i de senare hoppen och även påverkat resultatet. Ifall det hade varit omvänd 

ordning hade kanske testpersonerna presterat bättre i hopphöjd i CMJ. Men för att motverka 

effekten av utmatning och att det påverkade utfallet av resultatet användes vila. Vila mellan 

hoppen var 1-2 minuter för att ge tid till att återhämta sig (Comfort et al., 2014).  

För framtida studier bör större grupper testdeltagare rekryteras och använda sig av validerade 

mätmetoder för att registrera sprintresultatet.   

Framtida forskning 

I denna studie visades en stark negativ linjär korrelation mellan hopphöjd och sprinttid. En 

studie där man jämför hoppryttare och dressyrryttare hade kunnat visa om den nya hypotesen 

att hoppryttare tränar mer explosivt än dressyrryttare. Det hade även varit intressant att 

studera ryttare som tävlar i hoppning och fälttävlan för att se om några veckor med explosiv 

träning hade påverkat deras ridning. 
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Konklusion  

Vertikal hopphöjd och korrelationen mellan vertikal hopphöjd och sprint hos ryttare verkar 

vara jämförbar med den korrelation som ses hos idrottare som utövar mer explosiva sporter. 

Studiens fynd visar på att ridning, speciellt hoppning, möjligen kan ses som en explosiv sport. 
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Bilaga 1 

Information till deltagare 

Hej! 

Jag heter Malin och läser tredje året på Biomedicin – inriktning fysisk träning på Högskolan i 

Halmstad. Jag gör just nu mitt examensarbete och undrar om du som ryttare vill vara med i 

min studie där jag kommer testa sambandet mellan sprintförmåga och hopphöjd.  Det är 

förväntat att det sker en svag korrelation mellan hopphöjd och sprint hos ryttare då deras 

träning inte är explosiv. Jag vill därför undersöka om detta stämmer eller inte. Du som ryttare 

är tillfrågade att delta i denna studie då du stämmer överens med studiens inklusionskriterier.  

Inom ridning är det många ryttare som tycker att ridning håller dem i form. Detta gäller dock 

inte alla utan kanske snarare de som rider för nöjes skull. Men när det gäller individer som har 

mål att sträva efter och som vill tävla, utbilda hästar och utvecklas som ryttare räcker inte 

ridning som fysträning. Det är av stor vikt att ryttare är medvetna och har kunskap om de 

positiva effekter fysträning ger, för att de ska få en så optimal utveckling som möjligt inom 

ridsporten. Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan sprintförmågan på 5 och 20 

-meter samt hopphöjden i ett Countermovement jump och squat jump hos ryttare.  

 

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas för att du stämmer in på mina kriterier för att delta i min studie. För att delta i 

studien krävs att du är skadefri och utan andra åkommor som kan påverka testernas resultat. 

Exempelvis sjukdom eller dylikt. Du får inte delta i studien om du tränar någon explosiv sport 

exempelvis fotboll, basket med mera. 

 

Tillvägagångsätt  

Studien kommer innehålla två testtillfällen med en veckas mellanrum. Under första tillfället 

får du bekanta dig med utrustningen. För att sedan utföra en uppvärmning på 10 minuter. 

Testpersonerna kommer få utföra en 10 minuters uppvärmning som inkluderar 5 minuters 

löpning i valfritt tempo som individen själv bestämmer samt 5 squat, 5 tåhävningar, 5 Squat 

Jump och 5 Countermovment jump. Efter det är det dags för själva testerna, testpersonen 

börja med att utföra två olika typer av hopp varav tre försök på varje hopp och ca 2-3 

minuters vila mellan hoppen. Första hoppet är Squat jump och utförs genom att testpersonen 
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placerar sina händer vid höften och därefter knäböjer till bekvämt djup, när personen nått 

önskat djup hålls positionen i en sekund. Därefter trycker personen ifrån med maximal kraft 

uppåt i ett hopp. Andra hoppet är Countermovment jump och utförs genom att testpersonen 

kommer att placerar händerna vid höften, för att sedan utföra en knäböj direkt följt av ett hopp 

för att utnyttja musklernas naturliga sträckreflex. 

Det andra testet består av att springa så snabbt testdeltagaren kan på 20 metersprint där tre 

försök kommer att utföras med ca 3-4 minuters vila mellan varje försök. Under andra tillfället 

kommer de gå till på exakt samma sätt.     

Ditt deltagande i studien medför inga risker som inte förekommer under dina vanliga 

träningspass.  

 

Frivilligt deltagande 

Du som testperson har rätt att avbryta testet när som helst utan att ange orsak. Om så önskas 

kommer då redan insamlad data att förstöras.  

 

Sekretess 

Information om deltagare kommer hanteras konfidentiellt. I redovisningen av studien kommer 

resultatet presenteras i gruppnivå utan namn så att ingen personlig information kan utläsas. 

Huvudman för studien är Högskolan Halmstad. Du har möjlighet att få tillgång till resultatet 

om så önskas. Har du några frågor eller vill ha information om resultaten så är du välkommen 

att kontakta mig, Malin Lindvert enligt kontaktuppgifterna nedan.  

 

Vänligen,  

Malin Lindvert  

Ansvariga  

Ansvariga för studien är: 

Malin Lindvert  

Biomedicin – inriktning fysisk träning  
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Högskolan Halmstad 

076-1027346 

mlindvert@hotmail.com 

 

Handledare: 

Maria Andersson vid Högskolan i Halmstad 
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Samtycke till deltagande i forskningsstudie 

Nedan ger du ditt samtycke att delta i den studien som utvärderar sambandet mellan 

sprintförmågan på 5 och 20 -meter samt hopphöjden i ett Countermovement jump och squat 

jump hos ryttare. Läs igenom informationen noga och ge ditt medgivande genom att signera 

ditt namn nederst på sidan.  

Jag medgiver att jag: 

 Har tagit del av informationen kring studien förstår vad den innebär.  

 

 Har fått ställa de frågor jag önskar och vet vem som är ansvarig huvudman om jag har 

fler frågor.  

 

 Deltar frivilligt i studien och förstår varför jag har blivit tillfrågad.  

 

 Vet att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande i studien utan att ange orsak. 

 

Jag intygar att jag har läst det informerade samtycket och tagit del av informationen kring 

studien. Jag förstår vad deltagande i studien innebär och ställer upp frivilligt.   

Ort och datum___________________________________________________________  

  

Namn____________________________Underskrift_____________________________  

  

  

Ort och datum____________________________________________________________  

  

  

Underskrift vårdnadshavare________________________________________  

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

.Malin Lindvert


