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Sammanfattning 
 

Inledning 

Övningen rondat används för att rotera kroppen 180 grader kring den longitudinella axeln. 

Rondaten utförs för att gymnasten efter en löpansats ska kunna utföra övningar där kroppen 

förflyttar sig bakåt.  
 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra tekniken i en rondat med lågt och högt 

poängavdrag som genomförs med trupp gymnastikteknik samt med artistisk gymnastikteknik. 
 

Frågeställningar 

 Finns det någon skillnad i valda utförandefaktorer i en rondat med lågt poängavdrag 

mellan truppgymnaster och artistiska gymnaster? 

 Hur korrelerar valda utförandefaktorer med domarens subjektiva bedömning av rondat 

med lågt och högt poängavdrag mellan truppgymnaster och artistiska gymnaster?  

 Hur korrelerar valda utförandefaktorer med varandra i en rondat med lågt respektive högt 

poängavdrag utförd av truppgymnaster och artistiska gymnaster?  
 

Metod 

I studien har en kvantitativ mätmetod använts. 11 artistiska gymnaster och 8 truppgymnaster 

deltog vid studiens testtillfälle. Vid testtillfället genomförde varje gymnast ansats-inhopp-

rondat-flickflack fyra gånger under domarbedömning samt videofilmning med 

höghastighetskameror.  
 

Resultat 

En skillnad mellan truppgymnaster och artistiska gymnaster vad gäller vissa avgörande 

utförandefaktorer registrerades i studien. Endast ett fåtal faktorer upptagna i denna studie har 

visat sig korrelera med domarpoäng.  
 

Slutsats 

Truppgymnaster och artistiska gymnaster har olika strategier för att få ett explosivt stäm inför 

efterföljande övningar. Truppgymnaster får ett explosivare stäm genom att ha en kort tid 

mellan rondatfot och första handisättning vilket ger en längre tid mellan handisättningarna. 

Detta leder till en kortare tid som fötterna har kontakt med underlaget bland truppgymnaster. 

En kortare tid som fötterna har kontakt med underlaget indikerar att gymnasten får ett 

explosivare stäm inför efterföljande övning. De artistiska gymnasterna har en annan strategi; 

de får ett bättre stäm genom att istället ha en längre tid mellan rondatfot och första 

handisättning vilket ger kortare tid mellan handisättningarna samt att händerna, och sedan 

även fötterna har kontakt med underlaget kortare tid. Anledningen till att de olika 

disciplinerna kan ha motsatta strategier för att få ett bättre stäm beror troligtvis på att de 

använder olika underlag för att genomföra övningarna på; tumblinggolvet som 

truppgymnasterna använder sig av är mjukare än voltgolvet, som är det golv artistiska 

gymnaster använder sig av. 
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Abstract 

Introduction 

The exercise round off is used to rotate your body 180 degrees around the longitudinal axis. The 

round off are performed thus that the gymnast after a run rate is able to perform exercises in 

which the body moves backwards. 
 

Aim 

The purpose of this study is to investigate and compare the technology in a round off with low and 

high points deduction carried out with team gymnastic techniques and artistic gymnastics 

techniques. 
 

Issues 

 Is there any difference in performance factors in the round off with low points deductions 

between team gymnasts and artistic gymnasts? 

 How correlates the round off performance factors with the judge's subjective valuation of 

the round off with low and high points deductions between team gymnasts and artistic 

gymnasts? 

 How correlates the selected performance factors with each other in a round off with low 

and high points deductions performed by a team gymnasts and artistic gymnasts? 
 

Method 

In the study, a quantitative measurement method is used. 11 artistic gymnasts and 8 team 

gymnasts participated in a testing session. At the time of testing, every gymnast performed round 

off back handspring four times during judgments assessment and video recording with high-speed 

cameras 
 

 

Results 

A discrepancy between the team gymnasts and artistic gymnasts in terms of certain key 

performance factors are noted in the study. Only a few factors included in this study have been 

shown to correlate with judgments points. 
 

 

Conclusion 

Team gymnasts and artistic gymnasts have different strategies to get an explosive contact for 

exercises that follows. Teamgymnasts receive a more explosive contact by having a short time 

between the first hand and the round off foot  which gives a longer time between hand touches. 

This results in a shorter time that the feet are in contact with the floor, amongst 

teamgymnasts. A shorter period of time that the feet are in contact with the floor indicates that 

the gymnast will receive a more explosive contact before the following exercises. The artistic 

gymnasts have a different strategy: they get a better contact by instead have a longer time 

between the round off foot and first hand which gives shorter time between the hands, and 

then the feet will be in contact with the ground faster. The reason for the different disciplines 

have different strategies to get a better contact is probably because they use different surface 

to do the exercises on; tumbling floor that the teamgymnasts uses is softer than the voltfloor, 

which is the floor artistic gymnasts use . 
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Förord 
 

Detta examensarbete har genomförts på Tränarprogrammet vid Gymnastik och 

Idrottshögskolan i Stockholm under hösten 2010.  Tack till vår handledare Karin Söderlund 

för värdefull feedback och handledning. Vi vill även ge ett stort tack till deltagande 

föreningar, huvudtränare och framför allt till alla gymnaster som har ställt upp som 

testpersoner i denna studie. Tack även till Gymnastikförbundet och vår kontaktperson Maria 

Ståhl.  

 

Vi hoppas att med denna studie kunna skapa intresse hos Gymnastikförbundet, i våra 

respektive kommittéer TTK (Trupptekniska kommittén) och KTK (Kvinnliga tekniska 

kommittén) och bland tränare för fortsatt utveckling av tekniken i gymnastikövningar.  

 

Vi önskar att gymnastiken i Sverige ska fortsätta utvecklas genom att vetenskaplig forskning 

ska bedrivas och teknikanalyser göras på övningar inom gymnastiken, och att Sverige på så 

sätt ska kunna utveckla duktiga internationella gymnaster.  

 

Linda Henriksson och Michael Hultén 

Tränarprogrammet vid Gymnastik och Idrottshögskolan samt Trupptränare och Kvinnlig AG 

tränare i SOL-Flickorna GF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

  
 

1. Inledning ............................................................................................................................. 10 

1.1 Introduktion .................................................................................................................... 10 

1.2 Bakgrund ........................................................................................................................ 11 

1.2.1 Artistisk gymnastik och truppgymnastik ............................................................................... 11 

1.2.2. Rondat ................................................................................................................................. 13 

1.3 Definitioner .................................................................................................................... 15 

1.4 Forskningsläge ............................................................................................................... 16 

1.4.1 Specifika faktorer som påverkar utförandet av akrobatiska övningar ................................. 16 

1.4.2 Allmänna faktorer som påverkar utförandet av akrobatiska övningar ................................ 22 

1.4.3 Tester .................................................................................................................................... 23 

1.4.4 Metodgenomgång ................................................................................................................. 24 

1.4.5 Tekniska aspekter ................................................................................................................. 27 

1.4.6 Användningsområde för teknikanalyser och biomekaniska studier ..................................... 28 

1.4.7 Lärdomar av tidigare studiers genomförande ...................................................................... 28 

2. Syfte och frågeställningar .................................................................................................. 29 

2.1 Syfte ............................................................................................................................... 29 

2.2 Frågeställningar .............................................................................................................. 29 

3. Metod ................................................................................................................................... 30 

3.1 Datainsamlingsmetod ..................................................................................................... 30 

3.2 Urval ............................................................................................................................... 30 

3.3 Försökspersoners data .................................................................................................... 31 

3.4 Procedur ......................................................................................................................... 32 

3.5 Datainsamling ................................................................................................................. 33 

3.6 Apparatur, Material och Datainsamling ......................................................................... 37 

3.8 Statistik ........................................................................................................................... 40 

3.9 Validitet .......................................................................................................................... 40 

3.10 Reliabilitet .................................................................................................................... 41 

3.11 Etiska principer ............................................................................................................ 42 

4. Resultat ................................................................................................................................ 42 

4.1 Sammanställning testresultat .......................................................................................... 42 

4.2 Finns det någon skillnad i valda utförandefaktorer i en rondat med lågt poängavdrag 

mellan truppgymnaster och artistiska gymnaster? ............................................................... 50 

4.3 Hur korrelerar valda utförandefaktorer med domarens subjektiva bedömning av rondat 

med lågt och högt poängavdrag mellan truppgymnaster och artistiska gymnaster? ............ 51 

4.4 Hur korrelerar valda utförandefaktorer med varandra i en rondat med lågt respektive 

högt poängavdrag utförd av truppgymnaster och artistiska gymnaster? .............................. 52 

5. Diskussion ........................................................................................................................... 56 



5 

 

5.1 Finns det någon skillnad i valda utförandefaktorer i en rondat med lågt poängavdrag 

mellan truppgymnaster och artistiska gymnaster? ............................................................... 56 

5.2 Hur korrelerar valda utförandefaktorer med domarens subjektiva bedömning av rondat 

med lågt och högt poängavdrag mellan truppgymnaster och artistiska gymnaster? ............ 58 

5.3 Hur korrelerar valda utförandefaktorer med varandra i en rondat med lågt respektive 

högt poängavdrag utförd av truppgymnaster och artistiska gymnaster? .............................. 60 

5. 4 Sammanfattande diskussion .......................................................................................... 63 

5. 5 Kritiska värdering av studien ........................................................................................ 64 

5.6 Framtida forskning ......................................................................................................... 66 

6. Käll- och litteraturförteckning .......................................................................................... 68 

6.2 Elektroniska källor ......................................................................................................... 70 

6.3 Muntliga källor ............................................................................................................... 70 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGOR 
 

Bilaga 1. Käll- och litteratursökning 

Bilaga 2. Missivbrev 

Bilaga 3. Blankett informerat medgivande 

Bilaga 4. Hälsodeklaration 

Bilaga 5. SkillSpector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

TABELL OCH FIGURFÖRTECKNING 
 

Figur 1. Redskapet satsbräda ...................................................................................................... 7 
Figur 2. Redskapet dambarr ....................................................................................................... 7 
Figur 3. Redskapet bom ............................................................................................................. 8 
Figur 4. Friståendegolv .............................................................................................................. 8 
Figur 5. Redskapet hoppbord/pegasus ....................................................................................... 8 
Figur 6. Redskapet tumblinggolv ............................................................................................... 9 
Figur 7. Redskapet trampett ....................................................................................................... 9 
Figur 8. Övningen flick-flack ..................................................................................................... 9 
Figur 9. Övningen rondat ......................................................................................................... 10 
Figur 10. Bild på testgenomförande av handstående med vertikalt tryck ................................ 19 
Figur 11. Skillnad i armarnas position vid genomförande av övningar på häst (vänster) och på 

bord (höger). ............................................................................................................................. 21 
Figur 12. Markeringspunkter vid analys av rondater ............................................................... 35 
Figur 13. Löphastighetstest ...................................................................................................... 35 
Figur 14. Axelexplosivitetstest ................................................................................................. 36 
Figur 15. Axelflexibilitetstest ................................................................................................... 36 
Figur 16. Försöksupplägg i pilotundersökning ........................................................................ 37 
Figur 17. Försöksupplägg för artistiska gymnaster .................................................................. 38 
Figur 18. Försöksupplägg för truppgymnaster ......................................................................... 38 
Figur 19. Domarpoäng på rondater genomförda under testtillfälle .......................................... 43 
Figur 20. Tid för löpning av 20 m samt tid mellan mätpunkterna 18 m och 20m. .................. 44 
Figur 21. Axelflexibilitet .......................................................................................................... 44 
Figur 22. Handstandstest .......................................................................................................... 45 
Figur 23. Jämförelse mellan handstandstest och impulstid för händer i en rondat med lågt 

poängavdrag ............................................................................................................................. 45 
Figur 24 a, b och c. Tid för olika faktorer i en rondat med minst poängavdrag....................... 46 
Figur 25 a b och c. Tidsskillnader mellan rondat med lågt och högt poängavdrag ................. 48 
 

 

Tabell 1 visar deltagande gymnasters data (längd, vikt och ålder) .......................................... 31 

Tabell 2 visar information om deltagande gymnaster individuella data (längd, vikt och ålder) 

samt tävlingsnivå. ..................................................................................................................... 31 

Tabell 3 Visar på försökspersoners angivna skador i hälsodeklarationen................................ 32 

Tabell 4. Sammanställning av skillnader mellan rondater med lågt och högt poängavdrag .... 50 
Tabell 5. Medelvärde och Std. Deviation för olika faktorer i en rondat. Tabellen visar skillnad 

mellan truppgymnaster och artistiska gymnaster ..................................................................... 51 

Tabell 6. Korrelation mellan i studien ingående faktorer och domarpoäng i rondater med lågt 

och högt poängavdrag .............................................................................................................. 52 
Tabell 7. Olika utförandefaktorers korrelation med varandra i en rondat med lågt poängavdrag 

genomförda av artistiska gymnaster ......................................................................................... 53 
Tabell 8. Olika utförandefaktorers korrelation med varandra i en rondat med lågt poängavdrag 

genomförda av truppgymnaster ................................................................................................ 54 
Tabell 9. Olika utförandefaktorers korrelation med varandra i en rondat med högt 

poängavdrag genomförda av artistiska gymnaster ................................................................... 55 
Tabell 10. Olika utförandefaktorers korrelation med varandra i en rondat med högt 

poängavdrag genomförda av truppgymnaster .......................................................................... 56 
 

 



7 

 

Ordförklaringslista 
 

Artistisk gymnastik: Är en av disciplinerna inom gymnastik. Det finns kvinnlig och manlig 

artistisk gymnastik. Kvinnliga artistiska gymnaster tävlar individuellt i redskapen hopp, barr, 

bom och fristående.  

 

Truppgymnastik: Är en av disciplinerna inom gymnastik. Gymnasterna tävlar i lag med 6-16 

gymnaster. Gymnasterna tävlar i redskapen tumbling, trampett och fristående. 

 

Hopp: Är en av grenarna i både truppgymnastik och artistisk gymnastik. I truppgymnastik 

genomförs tre hoppvarv med hjälp av trampett. I artistisk gymnastik genomförs två hoppvarv 

med hjälp av satsbräda. 

 

Satsbräda: Är ett redskap i artistisk gymnastik. Gymnasten hoppar på satsbräda vilken är 

försedd med fjädrar. Satsbrädan används i grenen hopp. 

 

 

 

 

 

Figur 1. Redskapet satsbräda  

(http://v2.gymnastikenshus.se/uploads/images/Redskap/Gemensamma/Hopp/AAI%20Stratum.jpg) 

 

Barr: Är ett av redskapen i artistisk gymnastik. Barren består av två holmar i olika höjd. Olika 

akrobatiska moment genomförs som svingar, handstående, brytningar och förflyttningar 

mellan holmarna. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Redskapet dambarr 

(http://v2.gymnastikenshus.se/uploads/images/Redskap/Kvinnliga/Dambarr/Dambarr.jpg) 

 



8 

 

 

Bom: Är ett av redskapen i artistisk gymnastik. Bommen är 10 cm bred och 1,25 m upp i 

luften. Olika akrobatiska övningar genomförs. De flesta övningar en gymnast kan genomföra 

på matta kan även genomföras på bom.  

 

 

 

 

 
Figur 3. Redskapet bom 

(http://www.ne.se/gymnastik) 

 

Fristående: Är en av grenarna i artistisk gymnastik. Gymnasten genomför ett program 

bestående av olika akrobatiska och gymnastiska moment på ett fjädrande golv som är 

12x12m. Programmet utförs till musik och har en maxtid på 90 sekunder. I truppgymnastik 

tävlar gymnasterna också i fristående. Fristående i truppgymnastiken innebär att hela truppen 

tillsammans utför ett rytmiskt program till musik där olika gymnastiska och obligatoriska 

moment ska ingå. Ytan för friståendet är 14x20m. I truppgymnastikens fristående är 

samstämmigt bland truppens deltagare viktigt. Tiden för ett fristående är 2,5-3 minuter.  

 

 

 

 

Figur 4. Friståendegolv 

(http://v2.gymnastikenshus.se/uploads/images/Lokaler/Hall%201/Medel/Spegelvagg.JPG) 

 

Pegasus: Är ett namn för hoppbord. Används i redskapet hopp i både truppgymnastik och 

artistisk gymnastik. I truppgymnastiken måste minst ett av tre varv vara med hoppbord. De 

andra varven genomför gymnasten andra övningar med hjälp av trampetten. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Redskapet hoppbord/pegasus 

(http://v2.gymnastikenshus.se/lokaler/gymnastikhall-1/truppgymnastik) 

http://v2.gymnastikenshus.se/uploads/images/Lokaler/Hall%201/Medel/Spegelvagg.JPG


9 

 

Tumbling: Är ett av redskapen i truppgymnastik. Ansatsbanan är 20m lång. Tumblinggolvet 

är 15m långt och cirka 2 meter brett. Tumblinggolvet är fjädrande vilket gör det möjligt för 

gymnasten att genomföra övningar med lång flygtid. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Redskapet tumblinggolv 

(www.gymnastikenshus.com) 

 

Trampett: Är ett av redskapen i truppgymnastik. En trampett är en liten fyrkantig studsmatta 

som gymnasterna hoppar på och då kan utföra olika volter.   

 

 

 

 

 

Figur 7. Redskapet trampett 

(www.eurogym.dk) 

 

Ström: I truppgymnastik genomför gymnasterna tre varv i ström på trampett och på tumbling. 

Det innebär att bakomvarande gymnast påbörjar sitt genomförande innan den andra 

gymnasten är klar med sin övning. Meningen är att det ska vara samma avstånd mellan alla 

gymnaster och det ska vara ett högt tempo och ett flyt i strömmen. 

  

Flick-flack: Är en gymnastisk övning som vanligtvis genomförs efter en rondat. Övningen 

utförs som en samlad handvolt fast baklänges.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Övningen flick-flack 

(Gymnastikförbundet, Tumbling steg 1) 
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Rondat: Är en gymnastisk övning som förekommer inom både truppgymnastik och artistisk 

gymnastik. Övningen påminner om en hjulning men benen ska slås ihop innan landning. 

Rondaten är en övning med rotation kring den longitudinella axeln (skruv) och används för 

ändra kroppens position så den förflyttas bakåt. Författarna har i uppsatsen kallat den del av 

rondaten innan handistättningen för första båge och från handståendetryckt till fotisättningen 

för andrabåge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Övningen rondat 

(www.acroschool.com) 

 

Salto: Är en övning som kan efterfölja en rondat. Salto är en volt med rotation bakåt som sker 

från fötter till fötter. Övningen kan utföras grupperad, pikerad eller sträckt. 

 

Korbett: Är en definition på en rörelse gymnasten utför. Den kan utföras både framåt och 

bakåt. Rörelsen utförs från ett krummat läge till ett lätt översträckt läge eller från ett lätt 

översträckt läge till ett krummat läge. Rörelsen utförs för att öka rotationshastigheten i 

övningen. 

 

Voltlängor: Är en kombination av övningar som följer varandra i en direkt följd. 

 

1. Inledning 

1.1 Introduktion  

Gymnastik är en idrott med flera olika discipliner som truppgymnastik, kvinnlig och manlig 

artistisk gymnastik, trampolin, hopprep, aerobic gymnastics och rytmisk gymnastik. 

Gemensamt för de olika disciplinerna är de höga fysiska och mentala krav som ställs på 

utövaren. Tekniken är a och o eftersom gymnastik är en bedömningssport där alla övningar 

bedöms efter stil och teknik enligt disciplinernas bedömningsreglemente. Utan rätt teknik i en 

övning är det svårt att kunna prestera maximalt, vilket hämmar progression.  
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Genom videobaserade teknikanalyser finns möjligheten att öka teknikmedvetenheten och 

förståelsen om olika övningars utförande, både bland tränare och bland gymnaster. 

Teknikanalyser kan vara ett bra hjälpmedel för att optimera övningar och utveckla tekniken. 

Med den utgångspunkten har författarna valt att genomföra en teknikanalys på en rondat som 

utförs med truppteknik och en rondat som genomförs med kvinnlig artistisk gymnastik (AG) 

teknik. Rondaten är en gemensam övning i de båda disciplinerna samt en övning som är 

vanlig och viktig att kunna genomföra tekniskt korrekt.  

 

Författarna i denna studie är sedan många år tillbaka tränare inom truppgymnastik respektive 

artistisk gymnastik. Det som skapade intresset för ämnet i denna C-uppsats är komplexiteten i 

övningsutförandet. Rondaten efterföljs alltid av flertalet svårare övningar i en serie och därför 

påverkar tekniken i rondaten även hur utförandet och resultatet blir i följdövningarna. 

Författarna anser därför att rondaten är en betydelsefull övning i gymnastiken och vill därför 

gärna studera tekniken och genomförandet närmare i denna studie.  

 

Målsättningen med studien är att skapa intresse så att gymnastiken i Sverige ska fortsätta 

utvecklas så att Sverige ska kunna utveckla duktiga internationella gymnaster. Författarna tror 

att det finns stort behov av vetenskapligt gjorda teknikanalyser inom gymnastiken och hoppas 

att genom denna studie kunna skapa ett engagemang i Gymnastikförbundet, i respektive 

kommittéer TTK (Trupp tekniska kommittén), KTK (Kvinnliga tekniska kommittén) och 

bland tränare för fortsatt utveckling av tekniken i gymnastikövningar.  

 

1.2 Bakgrund 

 

1.2.1 Artistisk gymnastik och truppgymnastik 

Artistisk gymnastik är en tävlingsform i vilken gymnasterna tävlar individuellt i flera olika 

tävlingsmoment. I kvinnlig artistisk gymnastik ingår fyra tävlingsmoment; hopp, barr, bom 

och fristående. I redskapet hopp tävlar gymnasterna med två olika hopp. Ett av hoppen ska 

vara med rotation framåt och ett av hoppen med rotation bakåt. I fristående genomför 

gymnasterna övningarna på ett fjädrande voltgolv med en yta på 12 x 12m. Golvets fjädring 

gör det möjligt att skapa längre flygtid i övningarna och på det sättet kan gymnasterna utföra 

mer avancerade övningar.  
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Truppgymnastik är en tävlingsform där gymnasterna tävlar i lag med 6-16 gymnaster. Tävling 

sker i dam-, herr- och mixklass (hälften damer och hälften herrar i laget). I truppgymnastik 

tävlar gymnasterna i grenarna tumbling, trampett och fristående. På tumbling genomför 

gymnasterna tre varv i ström. Varje varv innehåller ett flertal övningar där gymnasten 

antingen ska rotera framåt eller bakåt. Fristående är ett rytmiskt program till musik där olika 

gymnastiska moment ingår. (Gymnastikförbundet, september 2010 b s.1) 

 

I Sverige idag finns cirka 1100 kvinnliga artistiska tävlingsgymnaster (Gymnastikförbundet 

2010-07-28 s.1). Den kvinnliga artistiska gymnastiken har sedan 1952 tävlat i sina fyra olika 

grenar. Dock har en stor redskapsutveckling skett sedan 1952 vilket gör att sporten ändå 

skiljer sig en hel del åt. I redskapet hopp har satsbrädan genomgått stor utveckling och blivit 

mer fjädrande, vilket gör att gymnasten kan utföra svårare hopp. Den tidigare hästen har bytts 

ut till ett hoppbord. Den sista stora tävlingen där hästen användes var på OS i Sydney år 2000. 

Det nya hoppbordet användes för första gången i VM i Belgien år 2001. Förändringar gjordes 

på redskapets bredd och längd vilket gav större kontaktyta samtidigt som kontaktytan blev 

mer elastisk. Hoppbordet introducerades med syfte att öka säkerheten. (Irwin & Kerwin 2009, 

s. 114) I friståendet är golvet idag fjädrande. Redskapsutvecklingen har lett till att 

gymnasterna numera kan genomföra svårare övningar än tidigare. För att kunna hålla sig på 

världstoppen i kvinnlig artistisk gymnastik krävs en träningstid på 30-35 timmar i veckan 

(Gymnastikförbundet, september 2010 a s.1). Att idag säga att någon nation är ledande inom 

kvinnlig artistisk gymnastik vore fel. Stora nationer inom gymnastik är Kina, USA och 

Ryssland men många andra länder är också med och figurerar på världsrankinglistorna, 

däribland även Sverige. (Federation Internationale de Gymnastique, 2010) Största tävlingen i 

kvinnlig artistisk gymnastik är OS. 

 

Truppgymnastiken är en relativt ny sport som växte fram i Danmark och Sverige under 1970-

talet. Sporten har sedan starten spridigt sig och utövas nu av allt fler länder i Europa. 

Sammanlagt utövas truppgymnastik i 20 länder. Truppgymnastiken har ännu inte fått någon 

större förankring utanför Europa. Den högsta tävlingsnivån i truppgymnastik är Europeiska 

Mästerskapen och hölls för första gången år 1996. Truppgymnastiken är idag den största 

grenen inom gymnastiken i Sverige och har cirka 18000 utövare. (Gymnastikförbundet, 

september 2010 b s.1) De länder som idag är mest framstående inom truppgymnastiken är 

Danmark och Sverige. Under de senaste åren har stor redskapsutveckling skett inom sporten. 

Under september 2000 bestämde Europeiska Gymnastikförbundet att ersätta voltgolvet med 
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tumblinggolvet och övergången var helt klar fram till EM i Frankrike år 2002. Anledningen 

till övergången till tumblinggolvet är bland annat för att det ger bättre fjädring vilket ger 

gymnasterna längre flygtid och därmed ökad möjlighet till att genomföra svårare övningar. 

Tumblinggolvet är mjukare än voltgolvet. (Gymnastikförbundet 2002-11-25, s. 1-2) 

Trampetter, tumblinggolv och pegasus fortsätter ständigt att utvecklas. Truppgymnaster på 

elitnivå tränar cirka 15 timmar i veckan.  

 

Redskapen i de olika disciplinerna måste vara godkända av F.I.G. (Federation Internationale 

de Gymnastique) alternativt Gymnastikförbundet. (Gymnastikförbundet 2010 c, s. 3-4). 

Den redskapsutveckling som har skett har påverkat att tekniken och kraven på gymnasterna 

har förändrats. Detta ställer stora krav på tränare att kunna lära ut övningar tekniskt korrekt 

och kunna lära ut en teknik som är anpassad till redskapsutvecklingen och individen.  

 

1.2.2. Rondat 

Övningen rondat är en vanlig och grundläggande övning i både truppgymnastik och artistisk 

gymnastik. Övningen rondat används för att rotera kroppen 180 grader kring den 

longitudinella axeln. Rondaten utförs så att gymnasten efter en löpansats ska kunna utföra 

övningar där kroppen förflyttar sig bakåt. Rondaten är en farttagningsövning som i 

tävlingssituation efterföljs av andra övningar. I rondaten ska horisontell hastighet delvis 

omvandlas till vertikal hastighet. Det är viktigt att rondaten utförs så tekniskt optimalt som 

möjligt eftersom rondaten kommer att påverka efterföljande övningars utförande. Rondaten är 

en tekniskt svår övning som är svår att behärska. (George 1980, s.104-105) I truppgymnastik 

tävlar gymnasterna med övningen rondat framförallt i redskapet tumbling men rondaten kan 

också ingå i friståendeprogram. I artistisk gymnastik tävlar gymnasterna med övningen rondat 

i fristående samt på redskapet bom. Rondaten förekommer också som första delen i ett 

yourchenkohopp (rondat till satsbräda därefter flick-flack över hoppbordet), som artistiska 

gymnaster tävlar på i redskapet hopp. Även om rondaten är en och samma övning utförs den 

tekniskt olika, i olika redskap och sammanhang. Vi har valt att undersöka rondaten i övningen 

ansats-inhopp-rondat-flick-flack. 

 

I en rondat ska kroppen efter inhoppet rotera snabbt framåt över höftleden och 

stödjebenet.  För att överföra kraften från löpningen samt inhoppet, genom hela rondaten är 

det viktigt att händer och fötter placeras i en rak linje i ansatsens förlängning. Innan 

handisättning på golvet initieras en halv vändning. Skuldergördeln ska vara i full elevation 
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(upphöjning). Vändningen ska vara klar innan utövaren når till vertikallinje i 

handståendefasen. Impulskraften då handisättningen sker tvingar skuldergördeln till tillfällig 

depression (nedsänkning) .  Strax därefter återvänder dock skuldergördeln till sin vanliga 

eleverade position. Det är denna aktion i skuldergördeln som hjälper till att skjuta kroppen 

från ett handstående upp i luften med rotation till stående landning. (George 1980, s. 105-106)  

Författarna har i uppsatsen kallat den del av rondaten innan full kompression av 

skuldergördeln för första båge och från dekompression till fotisättningen för andrabåge.  

Se fig 9. 

 

Axelflexibilitet är en utförandefaktor i rondaten som har betydelse både för det estetiska 

utförandet samt i det tekniska utförandet. Otillräcklig flexibilitet i axlarna kan leda till att 

vinkel skapas i axlarna vid utförandet av rondaten. Detta är inte optimalt då kraften försvinner 

på grund av att den inte går rakt igenom axelleden. Gymnaster som är stela i axlarna kan 

kompensera stelheten genom till exempel bättre styrka eller överdriven rörlighet någon 

annanstans. Detta är aldrig den optimala tekniken utan är endast en genväg för gymnasten att 

utföra övningen. För att en gymnast ska kunna närma sig ett biomekaniskt optimalt utförande 

bör styrka och rörlighet byggas upp på rätt plats. Detta för att undvik förslitningar eller 

överbelastning av andra områden i kroppen. (Harring, 2002, s 3) 

 

I Gymnastikförbundets utbildningsmaterial Tumbling steg 1 beskrivs metodik och teknik i 

övningen rondat.  

 

Teknikbeskrivning, Kontrollpunkter:  

 Långt, flackt inhopp 

 Överkroppen i rät vinkel mot anloppsriktningen 

 Armarna ovanför huvudet 

 Främre benet böjt, händerna skall placeras långt fram 

 Sen vridning innan handisättning som ett T, rakt fram eller vinklat åt sidan 

 Kraftfull benspark, samla benen innan handståendepositionen 

 Benen svingas genom handstående 

 Kraftfullt tryck innan handståendepositionen 

 Korbett till krummad position i bål och höft 

 Armarnas placering beror väldigt mycket på gymnasternas explosivitet. Optimalt är så lågt som möjligt 

men det viktiga är att armarna hinner upp till öronen vid avstampsögonblicket till efterföljande övning 

 Träffa golvet med tårna framför kroppen med så raka ben som möjligt och nästan rak höft 

 Armarna strax framför öronen 
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 Hakans avstånd till bröstet skall vara motsvarande en knytnäve 

 Blickpunkten bör ligga någonstans mellan tårna och starten på tumblinggolvet innan och under 

landningen i rondaten.  När tumblinggolvet är som mest nedtryckt ska höft och bål vara helt uträtade 

och armarna vid öronen eller bakom. detta för att vara redo att möta tumblinggolvet vid efterföljande 

flick-flack.  

(Gustavsson, Gustavsson, Lindell & Wranå 2010, s. 14) 

                 

I utbildningsmaterialet för kvinnlig artistisk gymnastik ges det inte någon djupare 

textbeskrivning på hur en rondat ska genomföras. I utbildningsträffar ges tydligare verbala 

instruktioner om hur en rondat ska utföras.   

 

1.3 Definitioner 

Krum: En kyfos av bröstrygg och en uträtning av ländrygg samt ett stängt bröst 

 

Inhopp: Efter ansats genomför gymnasten ett inhopp mot den övning som ska genomföras. 

Inhoppet utförs olika beroende på övning och sammanhang.  

 

Rotationer: Rotationer kan ske kring den longitudinella axeln. Då benämns det som skruv. 

Rotationer kring den transversala axeln benämns som rotation framåt eller bakåt.  

 

Svank: Lordos i ländryggen.  

 

Stäm: Stäm sker vid handisättning och fotisättning under kontakt med redskap. Ett stäm består 

av två faser. Den första fasen är en kompressionfas då både muskler och redskap 

komprimeras. I den fasen tillför gymnasten energi som lagras i redskapet. Den andra fasen är 

en repulsionsfas vilket innebär att redskapet utövar en kraft till gymnasten. I denna fas 

återförs den kraft som har lagrats i redskapet till gymnasten. 

 

Impulstid: Är detsamma som kontakttid för händer eller fötter i redskapet.  

 

Rondatfot: Rondatfoten är foten som isätts sist och längst fram i ett inhopp. Vår definition är 

att rondaten påbörjas vid isättning av denna fot.  
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1.4 Forskningsläge  

Efter en omfattande litteratursökning har den forskning som finns utförd inom området för 

denna studie kartlagts. Inom den artistiska gymnastiken har viss biomekanisk forskning i form 

av tekniska analyser gjorts, där olika övningar, övningsutföranden och redskap har studerats. 

Forskning inom den artistiska gymnastiken kommer framför allt från de stora nationerna inom 

sporten, det vill säga USA, Kina och Ryssland. Inom truppgymnastiken har betydligt mindre 

forskning bedrivits vilket kan bero på att tävlingsformen är relativt ny samt att den inte har 

fått så stor förankring utanför Europa.  

 

Inga av de internationellt publicerade studier som i dagsläget finns studerar utförandet av 

akrobatiska övningar på tumblinggolv med truppteknik, utan endast på voltgolv med artistisk 

gymnastik teknik. Flertalet gjorda studier finns med ingående tekniska och biomekaniska 

analyser på olika övningsutföranden i redskapet hopp, som genomförs med satsbräda och 

artistisk gymnastik teknik. Rörelser som sker under hopputföranden är liknande de rörelser 

som sker i övningar på bom och under voltlängor. Flera faktorer som påverkar 

övningsutförandet vid hopp är direkt överförbara faktorer som också påverkar 

övningsutförandet under voltlängor. (Bradshaw & Rossignol 2004, s. 250)  

 

1.4.1 Specifika faktorer som påverkar utförandet av akrobatiska övningar 

Flera faktorer har visat sig avgörande för kvaliteten på akrobatiska serier på voltgolv. 

Gymnaster måste ha en hög horisontell hastighet. Både hopputföranden och övningar i 

voltserier kräver därför explosiv hopp- och löpförmåga hos gymnaster samt koncentrisk 

benstyrka. Förmågan till bra avstamp och att hög hastighet kan hållas vid avstampet samt att 

reaktionsfasen i brädan är kort är viktiga och avgörande faktorer för förmågan att prestera och 

genomföra svåra hopp. Dessa faktorer går direkt att relatera till hopp-poäng. (Bradshaw & 

Rossignol 2004, s.250, 258-259, 261) I en studie där överslag skruv på häst studerades visade 

studien att utföranden som hade större horisontell hastighet vid avstampet från brädan fick 

högre poäng från domare. Likaså gav utföranden med kortare tid i pre-flightfasen samt 

utföranden där gymnasten lämnade bordet med hög vertikal hastighet högre domarpoäng. 

(Takei 1998, s 204) En nyligen gjord studie visar på att det har skett en ökning i 

ansatshastigheten mellan 1997 och 2007. (Irwin & Kerwin 2009, s.124-126) Det har visat sig 

svårt att i mer avancerade volter kompensera för dålig löphastighet, ansats och avstamp under 

kontaktfasen i bordet. (Prassas, Kwon & Sands 2006, s.273) Ovanstående faktorer är direkt 
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överförbara till kvaliteten i genomförandet av en rondat och har därför tagits i beaktande vid 

testgenomförande och vid analys av datamaterial i denna studie.  

 

Löphastigheten ska vara som högst vid det sista stegen innan hoppet till satsbrädan. Dock 

uppkommer små hastighetssänkningar på grund av visuell justering av de sista stegen för att 

gymnasten ska komma rätt i avstampet. Det är vanligt att gymnaster startar från ett bestämt 

avstånd, individuellt anpassat för att gymnasten ska veta att hon kommer att placera varje steg 

på samma plats, vid varje genomförande. Det har visat sig att bättre visuell 

avståndsbedömning ger högre avstampshastighet vilket ger högre utförandepoäng. (Bradshaw 

2004, s.130, 140) En fördel med att använda sin visuella förmåga i ansatsen är att gymnasten 

själv kan göra små korrigeringar för att undvika fel i fotplaceringen vid avstamp, då ett antal 

inre och yttre faktorer kan påverka löpningen och att den inte sker exakt densamma från gång 

till gång. Längdtillväxt, trötta muskler, ökad löpförmåga och ansatsbanans elastiska 

egenskaper (kan variera mellan olika träningshallar) är olika faktorer som påverkar 

löphastigheten. Det är viktigt att gymnasten tekniskt kan behärska löphastigheten och kan 

göra rätt avstamp trots hög hastighet. Det är alltså inte enbart viktigt hur snabbt en gymnast 

kan springa. (Bradshaw 2004, s.142) Vid testgenomförandet i denna studie utförde 

gymnasterna ansats-inhopp-rondat-flickflack. Motivationen till att gymnasterna genomförde 

ansats istället för upphopp var för att efterlikna en tävlingssituation.  

 

Den vertikala energin är direkt relaterad till gymnastens förmåga att utnyttja den horisontella 

energin som genereras under löpningen samt under avstampet i satsbrädan. Golvets och 

avstampsbrädans elastiska egenskaper påverkar vertikal rörelseenergi. (Prassas, Kwon & 

Sands 2006, s.263) Gymnaster på mer avancerad nivå uppvisar större vertikal och mindre 

horisontell avstampsenergi samt kortare kontakttid under avstamp till grupperad salto än 

nybörjare. Under avstampet sänktes den horisontella hastigheten i takt med att den vertikala 

hastigheten ökade. Undersökningen av olika typer av saltos, från grupperad till dubbel sträckt 

salto visade på direkta relationer mellan rörelsemängdsmoment under flygfasen med vertikala 

och horisontella avstampshastigheter. (Prassas, Kwon & Sands 2006, s. 271-272) Precis som i 

denna studie befinner sig gymnasterna i vår undersökning på olika tävlingsnivåer vilket gör 

ovanstående faktorer intressanta att studera för att se om skillnad i tävlingsnivå påverkar 

utförandet.  
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I en studie undersöktes muskelaktivering under avstamp till övningar i voltserier. Studien 

visade att gastrocnemius föraktiverades före vastus lateralis i avstamp bakåt men inte framåt. 

Avstamp bakåt hade också en längre kontakttid med voltgolvsytan än vad som skedde vid 

avstamp framåt. Ett avstamp delas i artikeln in i tre faser: föraktivering, impact och 

reboundfasen. Om muskeln är spänd före och under impactfasen har de elastiska delarna av 

muskeln potential att lagra energi. Under impactfasen är extensormusklerna i nedre extremitet 

föraktiverade. En förspänning av musklerna krävs för att effektivt kunna lagra och utnyttja 

elastisk energi i stretch-shortning cykeln. Kontakttiden i ett avstamp/stödjefas kan relateras 

till vinkeln mellan den linje som förbinder gymnastens masscentrum o fötterna med ytan. I 

avstamp framåt stod gymnasterna mer upprätta vilket gav kortare kontakt. (McNeal, Sands & 

Shultz 2007, s. 383-385) I vår studie genomförde gymnasterna avstamp bakåt. De gymnaster i 

vår studie som är bättre tränade på att utnyttja stretch-shortning cykeln bör därför ha kortare 

impulstid i både händer och fötter.  

 

Vid undersökning om löphastigheten påverkades av olika stretchmetoder visades att en 

signifikant minskning i löphastighet uppträdde efter statisk stretching. Statisk stretching gav 

en minskning i löphastighet främst under accelerationsfasen som är mellan de första 5-15 

meterna. Även en sänkning visades sig vid genomförande av vertikalhopp och i utförande av 

maximal kraftproduktion. Statisk stretch kan minska muskelsenans styvhet och göra den mer 

uttöjd och slapp. Senans styvhet korrelerar med senans kraftutveckling. (Siatras, 

Papadopoulos, Mameletzi, Gerodimos & Kellis 2003, s.388) Vid denna studies 

testgenomförande utförde alla gymnasterna statisk stretching under uppvärmningen innan 

testgenomförande vilket enligt ovanstående kan ha gett en sänkning av löphastighet under 

löphastighetstestet.  

  

Vid genomförande av voltlängor sker löpning mot en målpunkt (övningen måste påbörjas på 

en specifikt tänkt punkt, för att hinna avslutas inom de längdgränser stipulerade i reglerna). 

Har gymnasten en dålig förmåga att beräkna avstånd kommer detta att generera i en tvekan 

inför var övningen ska påbörjas. Detta kan ge en sänkning av hastigheten in i övningarna. 

Maximal löpning med och utan genomförande av övning i slutet av löpningen är ett test som 

kan förutse gymnastens förmåga att genomföra bra voltlängor. (Bradshaw & Rossignol 2004, 

s.259) För att mäta gymnastens maximala löphastighet genomfördes i vår studie ett 

löphastighetstest där gymnasten efter testets slutmätning sprang ut i en skumgummigrop. På 

så sätt uppmättes maximal löphastighet då gymnasterna inte behövde sakta in för att 
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genomföra en övning eller för att stanna inom ett visst område. Vid mätning av löphastigheten 

inför genomförandet av hopp användes infrarött tidtagningsljus som mätte tiden de sista 18 

meterna inför hoppet. Infrarött tidtagningsljus placerades med 6 meters mellanrum utefter 

ansatsbanan. (Bradshaw & Rossingnol 2004, s. 251) I vår studie valde vi att genomföra ett 

liknande löphastighetstest med hjälp av infrarött tidtagningsljus. En löpsträcka på tjugo meter 

användes. Infrarött ljus placerades vid testets början, efter 18 meter och vid testets slut. Denna 

placering av mätljuset motiveras av att löphastigheten ska vara som högst vid det sista stegen 

innan hoppet till satsbrädan (Bradshaw 2004 s.130, 140). 

 

Händernas kontakttid i mattan ska vara kort. Vissa moment av övningarna i gymnastik utförs 

endast med handisättning. Detta ställer höga krav på styrka och explosivitet i överkroppen. Ett 

handstående med vertikalt tryck på en kraftplatta är ett test som specifikt kan mäta och 

relateras till den överkroppsstyrka som övningar i gymnastik kräver och testet är likt det stäm 

som sker i olika övningars handståendefas i voltlängor. (Bradshaw & Rossignol 2004, s.259, 

261) Vid genomförandet av handstandstrycktest placerades en tunn matta på en kraftplatta. 

Hårda mattor placerades bakom och i nivå med kraftplattan. En tjock landningsmatta 

placerades framför kraftplattan. Under handståendevertikaltryckstestet ombads gymnasterna 

att stå intill kraftplattan, sedan sparka upp till handstående på bortre kanten av kraftplattan och 

trycka så vertikalt som möjligt, landa tillbaka på plattan med händerna för att sedan rulla ner 

på den tjocka landningsmattan. (Bradshaw & Rossingnol 2004, s.251) Se figur 10. 

 

 

Figur 10. Bild på testgenomförande av handstående med vertikalt tryck  
(Bradshaw & Rossingnol 2004, s. 253) 
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I vår studie är det relevant att mäta gymnastens styrka och explosivitet i överkroppen. Ett test 

med liknande upplägg genomfördes. Gymnasterna fick utföra handstående med vertikalt tryck 

på respektive tävlingsunderlag. Gymnasterna instruerades att ställa sig på händer på golvet 

och vid kontakt med underlaget genomföra ett vertikalt tryck. När händerna åter kom i 

kontakt med golvet fick gymnasten valfritt bestämma om gymnasten ville rulla ner på rygg 

(kullerbytta) eller gå ner på fötterna. Testet filmades med en höghastighetskamera. Tiden i 

luften under testet är ett mått på gymnastens styrka och explosivitet i överkroppen och 

axlarna.  

 

En ytterligare faktor som kan påverka kvaliteten i akrobatiska serier på voltgolv är den 

antropometriska faktorn ålder. En äldre gymnast kan genomföra snabbare ansatslöpning och 

kortare kontakttid i handståendetryck. Gymnaster som är 13-14 år hade längre ben, bredare 

axlar och höfter än gymnaster som är 8-10 år. Gymnaster med hög förmåga vid genomförande 

av hopp och voltlängor har längre armar och ben i proportion mot längd. (Bradshaw och 

Rossignol 2004, s. 258-259) Större gymnaster kan producera mer benstyrka och power i nedre 

extremitet och större rörelseenergi vid avstamp, än vad mindre gymnaster kan. För större 

gymnaster skapas det större tröghetsmoment under övningar där rotation sker och 

rörelseenergi och rörelsehastighet minskar vilket leder till att tekniken försämras. Större 

kroppsmassa leder även till minskad flygtid under vilken gymnasten ska rotera, vilket har 

negativ effekt på utförandet. Gymnaster som besitter stor styrka i förhållande till kroppsmassa 

har större potential att prestera bättre. Utförandet av framåtrotationsövningar och av v-sit 

(fällkniv) påverkades på ett negativt sätt för det gymnaster som under en 37 månaders period 

växte snabbt. De snabbväxande uppvisade sämre bålstyrka och armstyrka än de som inte 

växte lika fort. Rotationshastighet vid övningar bakåt påverkades även av hur mycket 

gymnasterna hade växt under testperioden och det visade sig att de gymnaster som växte lite 

presterade bättre. (Ackland, Elliot & Richards 2003, s.170, 172-173) Dessa faktorer är viktiga 

att beakta och undersöka i vår studie då gymnasternas ålder, längd och vikt varierade mellan 

försökspersonerna samt mellan de artistiska gymnasterna och truppgymnasterna.  

 

Under voltlängsgenomföranden är det viktigt att gymnasten kan utföra övningar framåt och 

bakåt samt skruva för att inte få kompositionsavdrag. Muskelaktivering av nedre extremitet 

jämfördes under olika sekvenser av övningar på matta, under vilka gymnasten befann sig i 

olika kroppspositioner. Stretch-shortning cykeln under avstamp vid fyra olika 

tumblingövningar analyserades och resultaten jämfördes mellan muskel och typ av avstamp 
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(framåt, bakåt, skruv, icke skruv). Resultat visade på att muskelaktivering i pre-flight fasen 

och impact fasen (maximalt nedtryckt golv) var olika mellan olika tumblingserier. Avstamp 

bakåt karaktäriserades av längre kontakttid samt större aktivitet i gastrocnemius. Större 

aktivering skedde i biceps femoris under impact fasen bakåt jämfört med avstamp framåt. 

Dessa olika effekter av avstampen indikerar att träning för att öka stretch-shortning cykel 

aktionen hos gymnaster måste vara specifik till kraven hos varje specifik färdighet. Föregår en 

koncentrisk aktion med excentrisk aktion ökar den kraft som produceras under den 

koncentriska fasen av en rörelse. Det har visat sig att för-aktivering och excentrisk fas i hopp 

producerar muskelaktivering som är direkt relaterad till intensiteten i utsträckningen i 

muskeln och till hoppytans hårdhet.  (McNeal, Sands & Shultz 2007, s.375) I vår studie 

genomför artistiska gymnaster övningarna på voltgolv medan truppgymnaster genomför 

övningarna på tumblinggolv. Hårdheten i golvet är olika vilket kräver olika typer av 

explosivitet samt för-aktiveringen av inblandade muskler måste vara relaterad till underlaget.  

 

Det nya hoppbordet tillåter gymnasten att ha högre ansatshastighet. Handisättning och vinkeln 

i axlar har förändrats till en mer funktionell anatomisk position vilket ökar den vertikala 

hastigheten och rörelsemängdsmomentet från bordet. Detta resulterar i en längre flygtid, en 

mer omfattande flygfas samt bättre position inför landning. (Čuk & Ferkolj 2008, s.26, 28, 

Ferkolj 2010, s.40) Se figur 11.  

 

’ 

 

 

 

 

 

Figur 11. Skillnad i armarnas position vid genomförande av övningar på häst (vänster) och på bord 

(höger).  
(Ferkolj, 2010 s.40) 

 

Handisättningens position kan även vara en påverkande faktor vid utförandet av rondaten.  I 

rondaten eftersträvas en funktionell anatomisk handposition som ökar den vertikala 

hastigheten och rörelsemängdsmoment från golvet. För att få ett gynnsamt tryck ur rondatens 

handståendeposition bör sista handens fingrar vara riktade från startpunkten av ansatsen. 

Händer och armar ska vara en förlängning av axlarnas position för att kraften ska 
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transporteras rakt igenom lederna.  

 

De flesta övningar i gymnastik inkluderar volter med eller utan skruv där gymnasten roterar 

runt sitt masscentrum/tyngdpunkt. Det är viktigt att gymnasten lär sig utveckla och kontrollera 

rörelsemängdsenergi (massa i kg x hastigheten). Det vanligaste sättet för en gymnast att skapa 

rotation är genom ett excentriskt tryck i ben eller armar mot stödjande yta. Med excentriskt 

tryck menas i detta fall att riktningen på kraften som skapas mellan gymnasten och ytan inte 

går genom gymnastens masscentrum. Den andra metoden baseras på att vid hög löphastighet 

framåt plötsligt och snabbt stanna fötterna vilket gör att gymnasten roterar framåt. Ett sätt att 

öka framåtrotationen är genom att röra sig snabbare framåt horisontellt. I luftburna 

rotationsövningar som vid voltlängor, hopp och vid avstamp/kontakt med olika redskap måste 

gymnasten ha en lämplig summa av rörelsemängdsenergi för övningen. Fysikaliska lagar 

föreskriver att rörelsemängdsenergi är det samma från avstamp till landning eller återkontakt 

med redskapet. Gymnaster använder sig mest av tiltning (fällning) vid skruvar på voltgolv. 

(Prassas, Kwon & Sands 2006 s.264, 272) I rondaten initieras den longitudinella skruven från 

underlaget. Rotation i transversella axeln skapas genom rondatfotens isättning i underlaget.  

 

Det nya hoppbordet förändrade grenen hopp i artistisk gymnastik då det infördes. Bordet 

skulle användas för att det var säkrare och meningen var att det inte skulle förändra 

övningsutförandets karaktär. Dock visade det sig ske en förändring i axelvinkel, i träffvinkeln 

vid avstampet, vertikal hastighet och genomsnittlig vinkelhastighet förändrades under 

kontakten. Detta visar på att det nya redskapet ställde andra krav på gymnasten. (Irwin & 

Kerwin 2009, s.124-126) Vid testgenomförandet av ansats-inhopp-rondat-flick-flack utfördes 

testet på disciplinernas respektive tävlingsgolv. Detta för att ingen förändring skulle ske i 

övningarnas genomförande då de olika redskapen ställer olika utförandekrav på gymnasterna. 

Dock kan golvens hårdhet variera mellan olika träninghallar beroende på golvets ålder och 

leverantör av redskapet.  

 

1.4.2 Allmänna faktorer som påverkar utförandet av akrobatiska övningar 

Balansträning ökar utförandet i idrottsrelaterade aktiviteter och förbättrar hållningen, det vill 

säga den posturala kontrollen ökar. Framgång i atletiska och rekreationsövningar beror både 

på balans och på funktionell rörelse. Tester genomfördes för att mäta skillnaden i prestation i 

ett antal aktiviteter efter en tids balansträning. Tester som genomfördes var bland annat hur 

lång tid försökspersonen kunde stå på bosuboll, löptest och ett vertikalt hopptest. I löptestet 
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observerades att det fanns en betydlig effekt på tid och utförande efter genomförande av 

balansträning. Forskning har visat på att individer med bättre balans får färre skador i nedre 

extremiteten medan individer med sämre balans drabbas av fler skador. Ostabila fotleder ger 

förlust i reaktionskontroll vilket leder till dålig muskelaktivering, ledrörelse och sämre 

kontroll av fotens läge. Balansträningen kan påverka reaktionstid och muskelstyrka i de 

tränade musklerna samt ge en ökad känsla av kontroll. (Yaggie & Campbell 2006, s. 422, 424, 

427) Gymnaster har en förmåga att vid instabilitet snabbare återställa till en stabil hållning 

samt snabbare kompensera för instabilitet än personer i en kontrollgrupp bestående av 

personer utan gymnastikbakgrund. Det visar på att gymnaster utvecklar en högre känslighet 

för kroppsrörelse än bland icke gymnaster. Gymnastik kräver en stabiliserad hållning efter 

komplicerade och ovanliga rörelser. Kinesmatiska resultat visar på en signifikant skillnad i 

fotled, knä och höftaktivering mellan gymnaster och ickegymnaster i destabiliseringsfasen 

samt i fotled och höftaktivering i restabiliseringsfasen. Gymnaster använde knäna mer medan 

ickegymnaster använde höften mer för att stabilisera. (Gautier, Thouvarecq & Larue, 2008, 

s.405-407) Balansträning gynnar övningarnas utförande då säkerheten hos gymnasten ökar.  

 

1.4.3 Tester  

I utförandet av voltserier är varje start och landning i en stödfas en stretch-shortening cykel, 

vare sig det är händer eller fötter som är i kontakt med golvet. Det finns stora likheter mellan 

avstampsfasen i hopp och voltlängor då båda sker från en elastisk yta och i båda 

avstampsfaser sker en stretch-shortning cykel. (Bradshaw & Rossignol 2004, s.250) Detta ger 

information om vad för slags test som ska genomföras för att mäta gymnastens förmåga att 

utföra akrobatiska serier på voltgolv. För att testet ska var så grenspecifikt som möjligt ska 

testet vara utformat så att en stretch-shortning cykel sker. Ovanstående information visar på 

att mycket av den forskning som finns på genomförande av hopp även går att tillämpa vid 

genomförande av voltlängor då det finns stora likheter i övningsutförandet. Bra tester för att 

bedöma gymnastens förmåga för genomförande av voltlängor är counter-movementhopp och 

flerhoppstest. Under ett counter-movementhopp sker innan hoppet en flexion i höftled och 

knäled vilket möjliggör utnyttjandet av elastisk energi, stretch-shortning cykeln utnyttjas. Det 

gör testerna specifika och anpassade då de karakteristisk liknar det som sker vid avstamp till 

övningar under voltlängor. (Bradshaw och Rossignol 2004, s. 250, 258)  

 

I ett rörlighetstest som ska mäta rörlighet i axlarna ska personen ligga på en plint med 

armarna sträckta över huvudet. I detta läge ska händerna kunna sänkas 10-15cm i förhållande 
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till axlarna. (Annerstedt 1997, s 402-403) Standardiseringen av testet är oklart i boken då 

ingen instruktion anges om hur brett försökspersonerna ska hålla händerna på pinnen. Inte 

heller anges var på plinten försökspersonen ska ligga. Det blir skillnad i resultat beroende på 

axlarnas position på plinten. Inte heller finns någon beskrivning för hur försökspersonen ska 

ha svanken och huvudet. Ett liknande rörlighetstest har använts i denna studie. I denna studie 

höll testledare upp gymnastens huvud samt kontrollerade att svanken var mot klossen under 

hela testgenomförandet.  

 
1.4.4 Metodgenomgång 

Nedan följer en sammanställning av olika metoder, genomföranden, utrustningar och 

tillvägagångssätt i flera tidigare gjorda studier. Den information som ges har varit till hjälp i 

genomförande och planering av denna studie.  

  

Innan datainsamling skedde för att studera hastigheten in i ett yourshenkohopp vägdes och 

mättes gymnasterna och därefter genomfördes deras vanliga hoppuppvärmningsprogram 

(Bradshaw 2004, s. 131-133). Antropometrisk information om försökspersonerna samlades in 

(Bradshaw & Rossignol 2004, s. 249). I en studie där syftet var att jämföra 

rörelsemängdsmoment och effektiviteten inför landning i två olika längdhopp samlades 

uppgifter om antropometriska egenskaperna in. Deltagarna utförde tre hopp efter att 

genomfört ett uppvärmningshopp och två förberedande hopp. (Bouchouras, Moscha, 

Papaiakovou, Nikodelis & Kollias 2009, s. 54) Informerat samtycke erhölls från varje 

deltagare i en studie där syftet var att mäta reaktionskraften som satsbrädan överförde på 

gymnasten under kontaktfasen. (Sano, Ikegami, Nunome, Apriantono & Saurai 2007, s. 382) 

Ovanstående procedur ansågs vara lämplig att använda i denna studie. Informerat samtycke 

erhölls från deltagande försökspersoner. Antropometrisk fakta samlades in om längd och vikt 

genom att vägning och mätning av gymnasterna skedde. Gymnasterna fick genomföra ett 

vanligt uppvärmningsprogram. Vid testgenomförandet av ansats-inhopp-rondat flick-flack 

genomfördes ett uppvärmningsgenomförande och två förberedande genomföranden innan det 

riktiga testet genomfördes.  

 

För att i en undersökning kunna verifiera att gymnasten utför övningen så tävlingslikt och 

nära egen maximal prestation används kvalitativ metod, domare får bedöma övningen som 

gymnasten utför. I en studie genomförde varje gymnast 10 hopp vardera. Under 
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datainsamlingen dömde en internationell domare kvaliteten i varje övning för att försäkra att 

övningarna genomfördes med tävlingsstandard på seniornivå och att övningarna utfördes efter 

varje gymnasts bästa förmåga. (Irwin & Kerwin 2009, s. 116, 124-126) Två domare på 

elitnivå bedömde hoppen och gav utförandepoäng för vardera hopp (Bradshaw 2004, s.131). I 

en annan studie identifierades under konsultation med tränaren det bästa hoppet samt de tre 

bästa voltlängsutförandena varje gymnast presterade under en träning (Bradshaw & 

Rossingnol 2004, s. 251). Gymnasterna instruerades att utföra fem överslag volt. En erfaren 

domare poängbedömde alla utföranden. Baserad på poängen valdes det bästa utförandet av 

varje gymnast ut för vidare analys. (Sano et al. 2007, s.382) Vi har i vår studie valt att 

använda oss av kvalitativ bedömning likt ovanstående studier. En erfaren domare utsågs som 

under testtillfället gav utförandepoäng på varje gymnasts utförande. Baserat på 

utförandepoäng valdes varje gymnasts utförande med bäst poäng och minst poäng ut för 

vidare analys.  

 

I en studie av stort omfång och som innehåller mycket teknisk utrustning bör en 

pilotundersökning genomföras. I en studie där utförande av upphopp-rondat-salto studerades 

fick två elitgymnaster först utföra två kompletta utföranden innan testtillfället. Efter 

pilotundersökningen utförts gjordes små förändringar i analysprotokollen samt i 

testsituationen. (Davidson 2001, s.16-19) Innan vårt testgenomförande utfördes en 

pilotundersökning för att verifiera testsituationen och den tekniska utrustningen. Viss 

korrigering skedde till testsituationen.  

 

Ett gymnastikutförande innebär en kombination mellan kort utförandetid och hög 

utförandehastighet vilket innebär väldigt liten möjlighet för gymnasten att reparera om några 

misstag görs (Takei 1998, s 208). Vid testgenomförandet i vår studie har detta tagits hänsyn 

till och därför får varje gymnast genomföra övningen fyra gånger så nära maximal prestation 

som möjligt.  

 

98 variabler identifierades vid undersökning av olika hopputföranden. Uträkningar gjordes 

på hastigheter, tid och vinklar på viktiga positioner i faserna: kontakten i satsbrädan, första 

flygfasen, kontakten i bordet, andra flygfasen och landningen. Statistiska analyser 

genomfördes i SPSS (statistical package for the social science, 12.0, Chicago, IL, USA) För 

varje variabel gjordes uträkningar på deskriptiv statistik, vilket inkluderade medelvärde, 

standardavvikelse, minsta och maxvärden. (Ferkolj 2010, s. 37) I vår studie kommer 
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uträkningar liknade de som har skett i ovanstående studie att genomföras. I vår studie 

användes en liknande metod för att genomföra statistiska analyser. 

 

I en studie där längdhopp analyserades delades försökspersonernas kropp in i olika segment. 

Dessa markerades i analysen manuellt utan markörer. Markering utfördes av samma erfarne 

utredare i alla fallen för att undvika visuella skattningsfel mellan olika utredare. (Bouchouras 

et al. 2009, s. 54) I vår studie valde vi likaså att all markering utfördes av samma person för 

att undvika skattningsfel.  

 

En 3D videobaserad analys skedde på utvalda biomekaniska variabler för att studera 

utförande av överslag frivolt på det nya hoppbordet. Den elektroniska slutaren var inställd på 

1/300s. Två digitala kameror (Sony DSR-PD1100AP, 3-CCD, Japan) var lokaliserade på 

vänster sida, 40 meter från utförandets centrum. Kamerornas optiska axel möttes i utförandets 

centrum i 90 graders vinkel. Gymnasterna bar shorts och armlösa gymnastikdräkter. För att 

underlätta för digitalisering fästes markörer på ledernas lokalisering. Noggrannheten och 

tillförlitligheten säkerställdes genom att digitaliseringen utfördes flera gånger. Samma 

hoppsekvens för en gymnast digitaliserades två gånger för att öka tillförlitlighet och precision. 

Kalibreringen genomfördes av en konstruktion vilken mätte 5*3*3 meter med 24 kända 

punkter att kalibrera på. Varje sekvens startade när gymnasten lämnade golvet i avstampet till 

satsbrädan och slutade när han var färdig i luften i sista flygfasen. I vardera videofält 

digitaliserades gymnastens huvudmitt, handleder, armbåge, axlar, höft, knä, fotled och tå på 

båda sidor av kroppen. Hoppen antogs vara symmetriska i sagittalplanet. (Irwin & Kerwin 

2009, s. 116-119) Likt denna studie fäste vi markörer på leders lokalisering. Författarna 

kommer likt denna studie att digitalisera fler gånger för att säkerställa noggrannheten och 

tillförlitligheten.   

 

Bradshaw har studerat löpningen innan ett yourshenkohopp.  Kameror placerades med ett 

avstånd på 8 meter från övningsområdet. Kamerornas optiska axel möttes i ca 80 grader. 

Höghastighetskamerorna arbetade med en hastighet på 250 Hz och en slutarhastighet på 

1/1000s. (Bradshaw 2004, s.131-133) Precis som i denna studie har författarna valt att 

använda sig av höghastighetskameror vid inspelning av testgenomförandet.  

 

För att säkerställa testtillfället och analysarbetet i studien använde författarna sig av flertalet 

kameror. Valet av metod kan motiveras i ovanstående studier.  
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1.4.5 Tekniska aspekter 

Om en analys ska göras i 3D eller 2D beror på den övning man ska analysera. Eftersom de 

flesta övningar inom gymnastiken utförs med komplexa rotationer i mer än ett plan så är 3D 

tekniken att föredra då man ska analysera övningar som förekommer inom gymnastiken. 

Ytterligare en fördel med att använda två kameror är att de inte behöver placeras vinkelrätt 

mot övningsområdet. Det är viktigt att kalibreringen utförs över hela det område där övningen 

som analyseras sker. (Prassas, Kwon & Sands 2006, s. 280) 

 

Storleken på gymnasten i bilden bör inte vara så liten att digitalisering av leder och punkter är 

svår och avviker från bild till bild. Att digitalisera om flera gånger kan ge en indikation om 

förmågan att digitalisera samma punkt hela tiden. Storleken på gymnasten i bildfältet går att 

öka genom att använda fler kameror. Genom att använda fler kameror ökar också chansen att 

observera en punkt från minst två kamerors vinklar i 3D studie. Därmed minskas behovet av 

gissningar under digitaliseringen och det kommer att bli en noggrannare analys. (Prassas, 

Kwon & Sands 2006, s. 280) 

 

Av praktiska skäl har 50 eller 60 Hz med de-interlacing eller fältseparation varit en norm i de 

flesta tidigare biomekaniska forskningar gjorda inom gymnastiken. Dessa 

samplingsfrekvenser är inte lämpliga för analys inom gymnastiken då vissa övningar kräver 

en högre frekvens. Högre frekvens behövs då vi studerar en övning som är indelad i flera 

olika faser som till exempel ansatts, avstamp, stödjefas, landning. De krävs också högre 

frekvens då kroppens form och gestaltning kan ändras abrupt under övningens olika faser. Vid 

dessa viktiga förändringar som sker under bråkdelen av en sekund är inte resultatet giltigt då 

tidsintervallet mellan datapunkter är så stor som 1/50s. Kostnaden för höghastighetskameror 

har visat sig vara det största hindret för att få högre samplingsfrekvens. Ofta sker även en 

begränsning i resultatet på grund av att belysningen i inomhusarenor och i gymnastiksalar ofta 

är dåligt upplysta. Slutartider är ofta en kompromiss mellan att få en högre bildfrekvens och 

att upprätthålla en synlig utövare. Tydliga markörer minskar lyckligtvis behovet av mycket 

intensivt ljus men markörer är inte alltid praktiskt eller möjligt att använda på gymnasten, 

särskilt inte vid tävling. (Prassas, Kwon & Sands 2006, s. 280) I vår studie har hänsyn tagit 

till den information som ges i detta stycke angående samplingsfrekvens, belysning och 

markörer.  
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1.4.6 Användningsområde för teknikanalyser och biomekaniska studier 

För att få höga poäng i gymnastik måste gymnasten utföra svåra övningar med stor 

noggrannhet och korrekt teknik. Forskning, biomekaniska analyser och teknikanalyser inom 

gymnastiken behövs för att utvärdera, beskriva, utveckla och förbättra teknik samt för att 

skapa en förståelse kring redan existerande tekniker. Det behövs även forskning för att 

utveckla nya övningar, för att öka säkerheten i övningsutföranden och av redskapen, för att 

utveckla utrustningen och för att skapa en förståelse för det samspel och interaktion som sker 

mellan gymnast och redskap. Beskrivande studier av gymnastiska färdigheter är första steget 

till att förstå och analysera rörelser, vilket är det första steget till att utveckla perfektion mot 

det optimala. Biomekaniska analyser med reflektion över korrekt och inkorrekt teknik är 

nödvändigt. (Prassas, Kwon & Sands 2006, s. 263, 279) 

 

Genom forskning och genomförandet av biomekaniska analyser kan man diagnostisera och 

vetenskapligt granska olika teknikövningar som används i utlärningssammanhang för att se 

hur väl de stämmer överens med den färdiga övningen. Det är vanligt i gymnastik att vid 

utlärning bryta ner en hel övning till olika delmoment för att arbeta med olika delar tekniska 

av övningen. Vid användning av övningsstationer är det viktigt att tekniken överensstämmer 

med den teknik som sker i det riktiga tävlingsutförandet. (Živić, Omrčen 2009, s.27-28) 

 

Beskrivande biomekaniska analyser i åskådarperspektiv ger ofta en begränsande användning 

till skillnad mot att göra biomekaniska analyser i gymnastperspektiv. Användandet av 

videoanalyser kan ge gymnaster ett sätt att lära sig se positioner som de normalt inte kan se 

under sitt utförande. Det ger gymnaster en bild av vad domarna ser vilket kan hjälpa 

gymnasten vid utförandet. (Prassas, Kwon & Sands 2006, s. 281) 

 

1.4.7 Lärdomar av tidigare studiers genomförande 

I en undersökning utförd på gymnaster som utförde övningarna upphopp-rondat-salto föreslås 

användande av kraftplatta i landningsfasen för att få en mer biomekanisk analys. I studien ges 

förslag på att fler försökspersoner bör ingå studien. Förslag på förbättring är också att 

kameran bör placeras längre ifrån övningsområdet för att inte den ska påverka gymnasternas 

utförande. (Davidson 2001, s.16-19). 

 

Författarna till en studie där längdhopp studerades ansåg att samplingsfrekvensen på kameran 
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är en begränsning.  Kinesmatiska analyser med högre samplingsfrekvens skulle ha producerat 

mer exakta resultat. Rörelser från en platt (2D) analys kan begränsa giltigheten för resultaten 

av denna studie. Tredimensionella metoder skulle kunnat ge tydligare resultat. (Bouchouras et 

al. 2009 s. 58) 

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra tekniken i en rondat med högt och lågt 

poängavdrag som genomförs med truppgymnastikteknik samt med artistisk gymnastikteknik. 

 
2.2 Frågeställningar  

 Finns det någon skillnad i valda utförandefaktorer i en rondat med lågt poängavdrag 

mellan truppgymnaster och artistiska gymnaster? 

 

 Hur korrelerar valda utförandefaktorer med domarens subjektiva bedömning av rondat 

med lågt och högt poängavdrag mellan truppgymnaster och artistiska gymnaster?  

 

 Hur korrelerar valda utförandefaktorer med varandra i en rondat med lågt respektive högt 

poängavdrag utförd av truppgymnaster och artistiska gymnaster?  

 

Hypotes 

Längd, vikt, ålder, axelexplosivitet, axelflexibilitet och löphasighet är faktorer som påverkar 

rondatens utförande.  

 

Impulstid händer och fötter, tid mellan handisättning, tid mellan rondatfot och första hands 

isättning, tid mellan sista hand lämnar golvet tills fötterna landar i golvet samt total tid i 

rondaten borde vara parametrar som ser olika ut mellan truppgymnaster och artistiska 

gymnaster.  

 

Kortare impulstid händer och fötter, tid mellan handisättning samt bättre axelflexibilitet och 

axelexplosivitet bör ge mindre poängavdrag i en rondat.  

 

Bättre axelexplosivitet bör ge kortare impulstid i händer och tid mellan handisättning.  
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3. Metod 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Data för studien insamlades genom videoupptagning under ett testtillfälle. Detta möjliggjorde 

för kvantitativ analys. En förbundsdomare i gymnastik bedömde kvalitativt varje gymnasts 

testgenomförande av ansats- inhopp- rondat- flickflack enligt bedömningsreglemente. 

Kvalitativ bedömning användes för att verifiera att gymnasterna utför övningarna tävlingslikt.  

Urvalet av videosekvenser som analyserades baserades på den kvalitativa bedömningen som 

skedde vid testgenomförandet.  

 

3.2 Urval 

Tre gymnastikföreningar inom truppgymnastik respektive artistisk gymnastik valdes ut genom 

ett bekvämlighetsurval. Föreningar valdes som är belägna lokalt i Stockholmsområdet. I 

urvalet togs hänsyn till föreningens tävlingsnivå. Samtliga truppgymnaster och alla utom en 

artistisk gymnast har deltagit på rikstävlingar. På grund av intensiv tävlingsperiod med bland 

annat Europiska Mästerskapen i truppgymnastik valdes föreningar som ansåg sig ha tid att 

medverka. Anledningen till bekvämlighetsurvalet att välja föreningar belägna lokalt i 

Stockholmsområdet motiveras av denna studies begränsning då ekonomi, tid och resurser 

saknas för genomförande av annat urval. 

 

Huvudtränare för elitgrupperna i respektive utvald förening och disciplin fick efter 

information om studien ansvaret att välja ut fyra av de gymnaster som huvudtränaren ansåg ha 

den bästa rondaten. Varje gymnasts högsta och lägsta poängbedömda genomförande av fyra 

utföranden valdes för vidare bearbetning och analys. Detta urval skedde på grund av 

nödvändig begränsning av datamaterial för analys. Anledningen till att testet ansats- inhopp- 

rondat-flick-flack genomfördes fyra gånger var för att gymnasten skulle få större chans att 

göra bra ifrån sig och minska risken för andra påverkande faktorer. 

 

I studien sker en begränsning till att endast studera kvinnliga truppgymnaster samt kvinnliga 

artistiska gymnaster. Anledningen till begränsningen är av strategiskt skäl då författarna är 

tränare för kvinnliga truppgymnaster respektive artistiska gymnaster. 

 

Val av domare i undersökningen skedde genom bekvämlighetsurval. Kontakt togs med sju 

domare boende lokalt i Stockholmsområdet. Tidpunkt för genomförande av studien innebar 
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begränsning i domarnas möjlighet att delta. Endast en av sju tillfrågade domare hade 

möjlighet att närvara. 

 

3.3 Försökspersoners data 

I studien medverkar 19 gymnaster från sammanlagt 5 föreningar. Gymnasterna är mellan 7-21 

år gamla. Se tabell 1.  

 

Tabell 1 visar deltagande gymnasters data (längd, vikt och ålder) 

 
 

I tabell 2 redovisas varje gymnasts data samt tävlingsnivå. Detta för att ge en förståelse och 

underlag för de resonemang och diskussioner som kommer att ske längre fram i studien.  

 

Tabell 2 visar information om deltagande gymnaster individuella data (längd, vikt och ålder) samt 

tävlingsnivå. 

 

 

Gymnasterna tävlar alla på nationell nivå. Truppgymnasterna tävlar på antingen Svenska 

mästerskapen ungdomar (USM), Svenska mästerskapen juniorer (JSM) och/eller Svenska 

mästerskapen (SM). Deltagande på dessa tävlingar är åldersstyrt. För att tävla på USM måste 

Deltagande gymnasters medelvärde

Längd (cm) Vikt (kg) Ålder (år)

Artistiska gymnaster

Max 158,0 53,0 15,0

Medel 139,5 34,0 11,1

Min 126,0 34,0 7,0

SD 11,5 9,0 2,1

Truppgymnaster

Max 171,0 70,0 21,0

Medel 161,6 54,7 16,9

Min 152,0 41,5 14,0

SD 5,7 9,2 2,8

Deltagande gymnasters data

Gymnast Längd (cm) Vikt (kg) Ålder (år) Tävlings nivå

A 1 131 29 11 8

A2 133 29 10 6

A3 147 37 12 7

A4 143 34 11 6

A5 127 26 11 9

A6 135 32 11 9

A7 131 27 10 7

A8 126 24 7 4

A9 158 53 15 Landslag

A10 157 47 14 Landslag

A11 147 36 11 8

T1 152 41,5 14 JSM USM

T2 165 58 20 SM

T3 160 55 18 SM JSM

T4 164 58 14 USM JSM

T5 161 60 18 JSM SM

T6 163 51 14 USM JSM

T7 171 70 21 SM

T8 157 44 16 JSM
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gymnasten vara mellan 10-15år, på JSM mellan 13-17år och för att tävla på SM 16 år och 

äldre. Artistiska gymnasterna i studien tävlar på nivå 4 till landslagsnivå.  I stegserierna är det 

fri åldersgräns på nivå 1-10. Nivå 9 och 10 är USM steg. För att tävla på USM är måste 

gymnasten vara 10-13år, på JSM 13-15år och på SM 15år eller äldre. För att få tävla på en 

högre nivå i stegserierna måste alla övningar på den befintliga nivån vara godkända. För 

ytterligare detaljer, se referens
1
.  

 

Tabell 3 Visar på försökspersoners angivna skador i hälsodeklarationen 

 

 

10 av 19 gymnaster har i hälsodeklarationen angett skador. En av gymnasterna har angivit 

flera skador. 

 

3.4 Procedur 

Först utformades studiens syfte och tillhörande frågeställningar som skulle studeras. Därefter 

genomfördes en litteratursökning för att undersöka vilken tidigare forskning som finns inom 

det valda området. Val av metod i vår studie bestämdes efter att ha studerat flertalet studier 

gjorda inom gymnastiken och granskat dessa studiers testgenomförande och metod för att 

kunna verifiera tillvägagångssättet i vår studie. Genom den omfattande litteratursökningen 

lyckades tidigare forskning lokaliseras, som därefter var till hjälp och stöd vid den fortsatta 

planeringen av vår studie. 

 

Ett PM producerades för att planera och specificera hur det fortsatta arbetet skulle 

genomföras. En pilotundersökning genomfördes för att kontrollera och säkerställa utrustning 

och försöksupplägg. Pilotundersökningen visade att utrustningen fungerade samt att 

                                                 
1
 Gymnastikförbundet, Svenska Stegserierna 2010-2012, 

http://www.gymnastik.se/ImageVault/Images/id_6192/ImageVaultHandler.aspx (acc. 2010-12-08) 

Skador
Hopparknä 2

Stressreaktion i fot 1

Schlatter 2

Benhinneinflammation 1

Fotledsstukning 1

Handleder 1

Häl 2

Armbåge 1

Impingement axel 1

Inflammation 1

http://www.gymnastik.se/ImageVault/Images/id_6192/ImageVaultHandler.aspx
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belysningen vid videoinspelning är av stor vikt. Vid pilotundersökningen undersöktes endast 

försöksupplägget vid genomförande av ansats-inhopp-rondat-flickflack. Val av 

försökspersoner i pilotundersökningen skedde genom bekvämlighetsurval. Fyra 

försökspersoner valdes från den förening där författarna är verksamma. Krav vid urvalet var 

dock att försökspersonerna kunde genomföra en ansats- inhopp- rondat- flickflack med 

godkänd teknik enligt bedömningsreglementet. 

 

Efter urval av vilka föreningar som skulle tillfrågas att delta i studien skedde bokning av 

Åkeshovshallen i Stockholm för genomförande av testtillfälle. Muntlig och skriftlig kontakt 

togs med huvudtränarna för elitgupperna i respektive förening och disciplin för att introducera 

studien och se om intresse fanns för fortsatt deltagande. En förening tackade nej till 

deltagande i studien på grund av att de skulle delta på en stor tävling dagarna efter 

testtillfället. Huvudtränare som tackade ja till deltagande i studien mottog ett missivbrev med 

information om studiens syfte och genomförande, se bilaga 2. Huvudtränarna valde därefter ut 

fyra gymnaster för deltagande och informerade dessa om studien och testtillfället. 

Bearbetning av insamlad data skedde i programmet SkillSpector, se bilaga 5. Vid påbörjande 

av analysarbete var bearbetade filer ej möjliga att öppna för vidare analys. För att kunna 

slutföra vår studie valdes att ändra metod. Istället valdes att beräkna tider i de olika momenten 

i rondaten. Anledningen till att tider valdes att beräknas var för att filmning med 

höghastighetskameror hade skett och efter konvertering möjliga att importera i programmet 

SkillSpector.  Efter testtillfället bearbetades insamlad data i konvereringsprogrammet Win 

AVI Video Converter 8.0 och i analysprogrammet SkillSpector, se bilaga 5.  

 

3.5 Datainsamling 

Var och en av de fyra utvalda gymnasterna från respektive förening och disciplin kallades till 

Åkeshovshallen i Stockholm för videoinspelning. Artistiska gymnaster kallades till tillfälle 1 

och truppgymnaster kallades till tillfälle 2. Blanketten informerat medgivande delades ut till 

försökspersonerna via huvudtränarna innan testtillfället. Skriftligt tillstånd insamlades från 

deltagande försökspersoner. Tillstånd ansöktes från målsman för de testpersoner som var 

under 18år. Gymnasterna vägdes och mättes vid testtillfället samt fick svara på frågor om 

hälsotillstånd och skador, se bilaga 4. Anledningen till att gymnasterna skulle fylla i en 

hälsodeklaration var för att säkerställa hälsotillstånd samt för att vid analys kunna studera 

samband mellan hälsotillstånd och prestation. 
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Innan start av tester vid testtillfället gavs muntlig information om studien och hur testerna 

skulle genomföras. På detta sätt fick alla försökspersoner i studien samma information. 

Gymnasterna genomförde individuell uppvärmning i 20 minuter. Vid testtillfället bar 

gymnasterna svart åtsittande tunt linne samt svarta leggings till fotknölarna.  

 

Vid testgenomförande av samtliga tester placerades gymnasterna i en bestämd ordningsföljd. 

Gymnasterna fick först genomföra ett provförsök av ansats- inhopp- rondat- flickflack och 

därefter fick gymnasterna genomföra två uppvärmningsförsök. Gymnasterna genomförde 

övningarna fyra gånger under domarbedömning samt videoinspelning. Alla gymnaster 

genomförde ett varv innan nästa varv påbörjades. Domaren bestämde när varje gymnast fick 

påbörja sitt utförande. Utförandet standardiserades för att efterlikna de krav som finns vid 

tävling. 

 

En förbundsdomare bedömde kvalitativt varje ansats- inhopp- rondat- flickflack enligt 

bedömningsreglementet. Domaren poängbedömde varje gymnasts utförande i studien på 

samma sätt. Poäng gavs från en skala 0-10 där 10 står för perfekt genomförande och 0 innebär 

maximalt poängavdrag. Domaren tittade på gymnastens inhopp, handisättning, korbett, 

fötternas placering samt kroppsposition i rondatens genomförande. Efter gymnasterna 

genomfört ansats- inhopp- rondat- flickflack var det valfritt för gymnasten att genomföra 

ytterligare avslutande övning.  

 

Vid analys av insamlad data har impulstid händer, impulstid fötter, tid mellan handisättning, 

tid mellan rondatfots lämnande och första hands isättning, tid mellan sista hand lämnar golvet 

tills fötterna landar i golvet och totaltid rondat valts att tidsanalyseras. Anledningen till valet 

av dessa utförandefaktorer är möjligheten att definiera dessa i insamlat datamaterial. 

Ytterligare faktorer som har granskats i studien är längd, vikt, ålder, axelexplosivitet, 

axelflexibilitet och löphastighet. Val av samtliga analysfaktorer grundar sig på författarnas 

hypotes att dessa faktorer är påverkbara för rondatens utförande. Domarpoängen valdes som 

faktor för att få ett kvalitativt mått på rondatens utförande.   

 

Genom att bild för bild analysera rondaten i programmet SkillSpector markerades 

rondatfotens isättning, rondatfotens lämnande av golv, första handens isättning i golv, andra 

handens isättning i golv, första handens lämnade av golv, andra handens lämnade av golv, 

fötters landning och fötters lämnade av golv. Dessa markeringspunkter redovisas i figur 12. 
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Genom att räkna bilderna i sekvenserna är det möjligt att beräkna tiden för de olika 

händelserna. 

 

 

Figur 12. Markeringspunkter vid analys av rondater 

(Henriksson & Hultén) 

Nästa test som genomfördes var ett löphastighetstest för att mäta hur snabbt gymnasterna 

sprang 20 meter. Infrarött tidtagningsljus placerades vid start, efter 18 meter samt vid 20 

meter. Efter sträckans slut sprang gymnasterna ut i en mjuk skumgummigrop. Detta innebar 

att gymnasterna inte behövde sakta ner hastigheten för att kunna stanna utan gymnasterna 

kunde hålla maximal hastighet hela löpsträckan, ända ut i gropen. Gymnasterna fick först 

provjogga sträckan. Därefter genomförde gymnasterna testet två gånger. Testet genomfördes 

på en 20 mm tjock ansatsmatta. Se figur 13. 

 

Figur 13. Löphastighetstest 

 

Ett test som genomfördes för att mäta gymnasternas explosivitet och styrka i axlar och 
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överkropp var handstandstryck. Artistiska gymnaster genomförde testet på voltgolv medan 

truppgymnasterna genomförde testet på tumblinggolv. Gymnasterna ombads att med ett 

ansatssteg sparka upp på händer och genomföra ett maximalt vertikalt tryck. Nedgången 

specificerades inte utan gymnasterna fick antingen rulla ner på rygg (kullerbytta) eller gå ner 

på fötter. Utförandet genomfördes två gånger. Utförandet filmades med en 

höghastighetskamera. Se figur 14. 

 

 
 

Figur 14. Axelexplosivitetstest 

Bild 1: pre-flight fas. Bild: 2 Start av tidtagning. Bild: 3 Flygfärd. Bild 4: Stopp av tidtagning 

(Henriksson & Hultén) 
 

Ett test genomfördes för att mäta flexibiliteten i axelpartiet. Gymnasten fick lägga sig på rygg 

på en 59 cm hög kloss. Gymnastens huvud låg utanför klossen och hölls upp av testledare. 

Gymnasten ombads hålla ner svanken på klossen samtidigt som gymnasten förde armarna rakt 

bakåt över huvudet. Testledare kontrollerade att gymnastens svank var nedtryckt under hela 

testet. Armarna skulle vara raka. Gymnasten ombads trycka ner armarna maximalt i riktning 

mot golvet. Mätning skedde från golvet till processus styloideus ulnae. De värden som blev 

mindre än 59 cm var positiva och de värden som uppmättes över 59 cm var negativa då 59 cm 

var 0 punkt. Se figur 15. 

 

 

Figur 15. Axelflexibilitetstest 

(Henriksson & Hultén) 

 

Det finns en viss skaderisk med tester. En kartläggning av testernas svageter skedde innan 

testgenomförandet för att minimera risker. Det är större risk för skador vid trötthet och därför 
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är det en faktor att ta med i beräkningen vid bestämmande i vilken ordning testen bör 

genomföras och hur lång vila det ska vara mellan testerna. 

 

3.6 Apparatur, Material och Datainsamling 

Gymnasternas längd mättes innan testgenomförande. Gymnasterna mättes med ett måttband. 

Gymnasterna vägdes innan testtillfället på en våg i omklädningsrummet i Åkeshovs gym och 

simhall i Stockholm. 

 

I pilotundersökningen skedde videoupptagningen med två kameror av märket Sony 

Handycam modell DCR-HC3. Två kameror placeras till höger om övningsområdet. 

Kamerornas optiska axel möts i 90 grader. Höjden på linsen var 1,3 m från golvet. Kamerorna 

stod 12 meter från övningsområdets centrum. Kalibrering utfördes på två stycken fristående 

kuber 1.6 x 1,0 x 0,6 m uppställda i längdled 1,0 meter framför övningsområdets centrum och 

en 1,0 meter bakom övningsområdets centrum med 12 kända punkter att kalibrera på. För en 

översikt se figur 16. 

 

 

Figur 16. Försöksupplägg i pilotundersökning 

 

Artistiska gymnaster filmas då de genomförde övningarna ansats- inhopp- rondat- flickflack 

på voltgolv. Tävlingsytan på ett voltgolv är 12*12 meter. Övningarna utförs på diagonalen på 

tävlingsgolvet viket ger en längd på 16,9 meter för både ansats och övningsområde.  

Två kameror av märket Sony DCR-HC37E med kamerainställning sportmod användes för att 

filma vid testtillfället. Även två höghastighetskameror en Casio Exilim EX-FH25 inställd för 

videoupptagning med 240 bilder/sekund och en Casio EX-F1 inställd på videoupptagning 

med 300 bilder/sekund placerades bredvid filmkamerorna. Kamerorna var uppställda så att 
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båda har samma avstånd från övningszonens centrum. Vinkel mellan kamerornas optiska axel 

var 100 grader. Höjden på linsen var 1,55 m från golvet. Se figur 17. 

 

Figur 17. Försöksupplägg för artistiska gymnaster 

Truppgymnasterna filmades då de genomförde övningarna ansats- inhopp- rondat- flickflack 

på tumblinggolv. Ansatsbanan på tumblinggolvet är 20 meter lång. Två kameror av märket 

Sony DCR-HC37E med kamerainställning sportmod användes för att filma vid testtillfället. 

Även två höghastighetskameror, en Casio Exilim EX-FH25 inställd för videoupptagning med 

240 bilder/sekund och en Casio EX-F1 inställd på videoupptagning med 300 bilder /sekund 

placerades bredvid filmkamerorna. Kamerorna var uppställda så att båda har samma avstånd 

från övningszonens centrum. Vinkel mellan kamerornas optiska axel var 110 grader. Höjden 

på linsen var 1,35 meter från golvet. Se figur 18. 

 

 
 

Figur 18. Försöksupplägg för truppgymnaster 
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Instrument för registrering av löphastighet var IVAR Jump & Speed. Det infraröda ljuset 

reflekteras mot en reflektor. Apparaturen mäter varje gång ljuset bryts av till exempel en 

löpare. Instrumentet var inställt för att mäta 1/100 sekund. Gymnasten fick starta inom valfritt 

område på 1,5 meter. Infraröda sensorer placerades på tre mätpunkter.  

 

Vid test av explosivitet i axlar och överkropp genomförde gymnasten handstandsstuds. Tiden 

mättes mellan det att underlaget påbörjar sin dekompressionsfas till dess att underlaget efter 

gymnastens flygfas nått sin maximala kompressionsfas. Testgenomförandet filmades med 

höghastighetskamera av märket Casio EX-F1 inställd på videoupptagning med 300 

bilder/sekund. Testet filmades 90 grader från testets genomförande. Linsens höjd från golvet 

var 30 cm ovanför övningsytan. Videofilmerna konverterades av programmet Win AVI Video 

Converter 8.0. Efter konvertering importeras filerna till programmet SkillSpector version 

1.2.5 för vidare analys av rörelserna. Data analyserades sedan genom att gymnastens tid i 

luften i utförandet beräknades, se figur 14. 

 

Mätning av flexibilitet skedde med hjälp av ett måttband samt en kloss på 0,59 m* 1,6 m*1 

m. 

 

3.7 Bortfallsanalys 

24 gymnaster kallades till testtillfället för denna studie. 19 gymnaster var närvarande vid 

testtillfället. En artistisk gymnast samt fyra truppgymnaster från två olika truppföreningar 

uteblev vid testtillfället. Bortfallet beror på att försökspersonerna inte fick ledigt från skola 

eller arbete och kunde därmed inte närvara vid testtillfället. Det sammanlagda externa 

bortfallet var 21 %. Bortfallet var störst bland truppgymnasterna, 33 % till skillnad mot 

artistiska gymnasterna där bortfallet var 8 %. 

 

En av de artistiska gymnasterna skadade sig vid testgenomförandet av ansats- inhopp- rondat- 

flickflack och utförde därför bara sitt första försök av fyra. Därför blev det ett internt bortfall 

bland artistiska gymnasterna på tre av fyra genomföranden av ansats- inhopp- rondat- 

flickflack. Denna försöksperson har i studien i efterhand uteslutits från detta test. Dock 

genomförde försökspersonen de övriga testerna.  

 

På grund av begränsningar i mätutrustningen skedde ett internt bortfall vid löptestet för 
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truppgymnaster. Denna begränsning innebar att mätinstrumentets infraröda tidtagningsljus 

inte registrerade tider under 0,25 sekunder. Vid första löptestet var det interna bortfallet en 

person och i det andra löptestet var det interna bortfallet två personer. Den mest sannolika 

förklaringen till att de två försökspersonernas tider inte registrerades kan vara att de hade en 

tid under 0,25 sekunder.  

 

3.8 Statistik 

Efter samtliga tester genomförts skedde bearbetning av material med hjälp av Excel kalkyl 

och statistiskprogram. Statistiskprogrammet SPSS användes för att genomföra en statistisk 

analys av insamlad data. För att besvara frågeställning ett används T-test för att beräkna 

signifikansnivåerna. Signifikansnivån har satts till p<0,05. Signifikansnivån p<0,05 anser 

författarna vara en bra korrelation. För att besvara frågeställning två och tre används Pearsons 

produktmomentkorrelation. Korrelation har satts till r >0,6. Ett r –värde över 0,6 anser 

författarna att det föreligger en korrelation. Om korrelationen (r) är positiv betyder det att när 

värdet av den ena variabeln ökar, så ökar värdet av den andra. Vid en negativ korrelation 

minskar den ena när den andra ökar.  

 

3.9 Validitet 

Validitet innebär att testet mäter det som testet avser att mäta. För att öka validiteten i studien 

valdes analysmetod av data utifrån studiens syfte, ämne och karaktär. Detta valdes genom 

granskning av flertalet liknande studiers genomförande och metod. Förutsättningarna för att 

kunna besvara frågeställningarna har optimerats. De gjorda observationerna det vill säga 

insamlat datamaterial speglar de fenomen som studiens syfte var att studera. 

 

Tidigare gjorda studier som har studerats och används för att verifiera metod och 

tillvägagångssätt i denna undersökning har tillämpat referee granskning vilket ökar 

trovärdighet av använda referenser i denna studie. Innan testtillfället genomfördes en 

pilotundersökning för att verifiera testets funktion. 

 

De ytterligare tester som genomfördes vid testtillfället var likaså relevanta för arbetets syfte 

och frågeställningar. Under konstruktion av tester har handledare samt lärare på LTIV- 

laboratoriet på GIH fungerat som ett bollplank. Tester, testgenomförande och apparatur har 

diskuterats och noga övervägts för att uppfylla studiens syfte. 
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Den externa validiteten bestäms utifrån tränarna då dessa fick i uppgift att välja ut fyra 

försökspersoner som de ansåg ha de bästa rondaterna. En ytterligare faktor som påverkade 

den externa validiteten var skola och arbete, det vill säga gymnastens möjlighet att ta ledigt 

för att delta på testtillfället. De försökspersoner som närvarade vid testtillfället visade sig 

därför inte vara de personer tränaren ansåg ha bäst rondater utan de personer som hade bra 

rondater och också fick ledigt från skola eller jobb.  

 

3.10 Reliabilitet 

Datainsamlingen har skett under standardiserade former då tillvägagångssättet skedde under 

former som var nära på identiska för alla undersökningsdeltagare. Samma instruktioner gavs 

till samtliga testpersoner. Tydlig standardisering skedde för försöksledarna angående procedur 

vid datainsamlingen. Ovana hos testpersonerna och försöksledare kan dock påverkat 

resultatet. 

 

Då deltagarnas dagsform kan variera och påverka reliabiliteten samlades information in 

genom en hälsodeklaration. Detta skedde i samband med testtillfället för att på så sätt kunna 

utesluta att någonting hänt vad gäller fysiska och psykiska faktorer och förhållanden innan 

och under testtillfället, som kan påverka reliabiliteten negativt. För att beräkna gymnasternas 

utförande fick varje gymnast genomföra testet ansats-inhopp-rondat-flickflack fyra gånger, 

löptestet två gånger och handstandsstudsen två gånger.  

 

Axelflexibilitetstestet genomfördes endast en gång vilket är en brist i studien. För att 

säkerställa testets reliabilitet, det vill säga att testet är så tillförlitligt att samma mätresultat 

uppnås vid flera mätningar skulle två mätningar ha genomförts. I efterhand genomfördes en 

kontrollmätning på en av försökspersonerna. Detta resultat var inte detsamma som vid 

testtillfället. Därför är inte resultaten i flexibilitetstestet helt tillförlitliga. 

 

I boken Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder är test-retest reliabiliteten ett mått på ett 

instruments temporala stabilitet och uttrycks ofta i form av reliabilitetskoefficient där 

Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient används. Koefficienten för ett instrument bör 

ligga över 0,70. (Hassmen & Hassmen 2008, s 125-126) För att beräkna mätinstrumentets 

(analysprogrammet SkillSpector) reliabilitet analyserades en videofrekevens av samma person 

två gånger med två veckors mellanrum utan att ha vetskap om tidigare resultat. Resultatet av 
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detta test blev 0,99. Detta var för att få ett så objektivt resultat som möjligt. Markering av 

bestämda mätpunkter utfördes av samma erfarne utredare i alla fallen för att undvika visuella 

skattningsfel mellan olika utredare (Bouchouras, et al. 2009, s. 54). 

 

På grund av svårigheter att hitta domare till testtillfället, var en domare närvarande. Vid 

tävling är det tre till fyra domare som dömer. För att öka reliabiliteten i denna studie borde 

fler domare ha närvarat. Som domare hinner ögat knappt uppfatta det som händer i en övning 

som rondat. Vid tävling bedöms därför övningen sammansatt i en övningsserie. Vid 

testtillfället var domaren instruerad att i bedömningen fokusera på rondaten och inte på 

efterföljande övningar som domare gör vid tävling. En domare är inte van vid att fokusera på 

endast en övning. Troligtvis kommer även inhopp och efterföljande övningar att påverka 

domarpoängen. 

 

Domaren vid testtillfället dömde alla gymnaster på samma sätt. Det kan diskuteras om en 

rondat som utförs på tumblinggolv mot en rondat som utförs på voltgolv kan dömas på 

samma sätt och om tekniska faktorer inte skiljer sig åt. 

 

Pilotstudien genomfördes för att säkerställa reliabiliteten. 

 

3.11 Etiska principer 

Deltagare i studien informerades om syftet med studien, tillvägagångssätt, metoder samt 

eventuella risker och vem som är huvudman för forskningen. Försökspersonerna informerades 

om att deltagandet i studien var frivilligt samt när som helst kunde avbrytas. 

Försökspersonerna ombads att underteckna ett dokument där informationen om studien gavs 

samt skriftligt samtycke krävdes från målsman för försökspersoner under 18 år. 

Försökspersonerna försäkrades anonymitet samt föreningar, tränare och gymnaster 

informerades om att inga namn eller föreningars namn skulle nämnas i studien. 

 

 4. Resultat 

4.1 Sammanställning testresultat 

Vid testtillfället genomförde varje gymnast ansats-inhopp-rondat-flickflack fyra gånger. 

Dessa rondater poängbedömdes av en domare. Vid resultatbearbetning har varje gymnasts 
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rondat med lägst poängavdrag och med högst poängavdrag bearbetats. Utgångspoängen för 

samtliga gymnaster är 10 vilket innebär en perfekt genomförd rondat. Domaren har därefter 

gjort avdrag varav maximalt poängavdrag är 0.  

 

 
 
Figur 19. Domarpoäng på rondater genomförda under testtillfälle 

 

Minst sammanlagt poängavdrag på samtliga fyra utföranden av ansats-inhopp-rondat-

flickflack fick gymnast A11. A5, A9, A10 och A11 är de artistiska gymnaster som genomfört 

en rondat med lägst poängavdrag. Dessa gymnaster är högst på stegserierna och är antingen 

på nivå 8, 9 eller landslagsnivå. Korrelation mellan tävlingsnivå och poängavdrag är -0,78 där 

gymnaster på högre tävlingsnivå får lägre poängavdrag.  

 

A9 och A10 är landslagsgymnaster. A9 och A10 är äldst, längst och väger mest av de 

artistiska gymnasterna. A5 är den gymnast som har kommit längst i stegserierna i förhållande 

till ålder. A2 är den gymnast som har sammanlagt högst poängavdrag. A2 har mest avdrag på 

den bäst bedömda rondaten. A2 ligger på en lägre nivå i stegserierna i jämförelse mot de 

andra gymnasterna i samma ålder. A8 är yngst, väger minst och är kortast. Hon ligger på 

lägsta nivå i stegserierna.  

 

T1 är den truppgymnast som har fått lägst sammanlagt poängavdrag för utförandet av 

samtliga fyra rondaterna. T1 genomförde även en rondat med lägst poängavdrag bland 

truppgymnasterna. T1 är kortast och väger minst och är en av de tre yngsta truppgymnasterna. 

T1 har tidigare varit landslagsgymnast inom artistisk gymnastik. T5, T7 och T8 har mest 

avdrag på rondaterna.  
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Figur 20. Tid för löpning av 20 m samt tid mellan mätpunkterna 18 m och 20m. 

 

 

I löptestet har A9 bäst resultat av de artistiska gymnasterna. A 9, A 10 och A 11 har bättre 

resultat i löphastighetstestet än övriga artistiska gymnaster. Dessa gymnaster är äldre, längre 

och tyngre. A8 har den längsta tiden i löptestet. A8 är yngst, kortast och väger minst. T7 som 

har den bästa tiden i löptestet bland truppgymnasterna är äldst, längst och väger mest. 

Truppgymnasternas medelhastighet är 6,57m/s och artiska gymnasters medelhastighet är 

5,91m/s.  

 

Korrelation mellan gymnasternas vikt och totaltid i löphastighetstestet är -0,80. De gymnaster 

som väger mer i studien springer snabbare.  Korrelation mellan gymnasternas längd och 

totaltiden i löphastighetstestet är -0,81. De gymnaster som är längre springer snabbare.  

 

 
 
Figur 21. Axelflexibilitet 
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I flexibilitetstestet uppvisade A10 störst flexibilitet medan A3 uppvisade minst flexibilitet. 

Bland truppgymnasterna uppvisade T1 störst flexibilitet medan T4 uppvisade minst 

flexibilitet. Artistiska gymnaster uppvisade större spridning i flexibilitet än truppgymnasterna. 

 
Figur 22. Handstandstest 

 

Handstandstestet visar på vilken tid gymnasten befann sig i luften mellan två mätpunkter. Ju 

längre tid i luften desto bättre styrka och explosivitet har gymnasten i axlarna. Bland artistiska 

gymnaster uppvisade A11 bäst resultat medan A8 uppvisade sämst resultat. A8 är yngst, 

kortast och väger minst. A 9 och A10 är äldre, längre och tyngre. T1 är den truppgymnast som 

uppvisade bäst resultat. T1 har tidigare varit artistisk gymnast. T7 uppvisade likaså ett högt 

resultat. T7 är äldst, längst och tyngst av truppgymnasten. 

 
Figur 23. Jämförelse mellan handstandstest och impulstid för händer i en rondat med lågt poängavdrag 

 

Kortast impulstid för händerna i rondaten har A11. A11 har också bäst resultat i 

handstandstestet. A4 har nästan samma resultat i handstandstestet som impulstid händer i 
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rondaten. Bland truppgymnasterna har T1 kortast impulstid för händerna i rondaten. T1 har 

också bästa resultatet i handstandstestet. A6 har kortast impulstid av alla gymnaster. A6 en av 

de gymnasterna som har kommit längst i stegserierna i förhållande till ålder. Impulstiden för 

händerna i rondaten korrelerar till 0,81 med tid mellan handisättningarna.  

 

 

 
Figur 24 a. Tid för olika faktorer i en rondat med minst poängavdrag i förstabågen 

 

 

 
Figur 24 b. Tid för olika faktorer i en rondat med minst poängavdrag i andrabågen 
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Figur 24 c. Totaltid för en rondat med minst poängavdrag 

 

I figur 24 a och b har T2, T3 och T4 längst tid mellan handisättningarna. T2, T3 och T4 sätter 

i händerna innan eller samtidigt som rondatfoten lämnar golvet. T2, T3 och T4 har också 

längst impulstid för händerna. 

 

Bland de artistiska gymnasterna har A2, A8 och A10 kortast tid från det att rondatfoten 

lämnar golvet till första handen nuddar golvet i utförandet av en rondat med lägst 

poängavdrag. A9 har längst tid mellan det att rondatfoten lämnar golvet till första handen 

träffar golvet. Bland truppgymnasterna sätter T2 i händerna innan rondatfoten lämnar golvet. 

T4 sätter i händerna samtidigt som rondatfoten lämnar golvet. T8 har längst tid mellan det att 

rondatfoten lämnar golvet till första handisättningen. 

 

Bland de artistiska gymnasterna har A1 och A6 kortast tid mellan handisättningarna. A4 och 

A10 har längst tid mellan handisättningarna. A4 är en av de artistiska gymnaster som är 

stelast i axlarna. A10 är en av de gymnaster som är vigast i axlarna. Av artistiska gymnasterna 

har A6 kortast impulstid händer, därefter kommer A1. A4 har längst impulstid för händer 

därefter kommer A8 och A10.  

 

Bland truppgymnasterna har T2, T3 och T4 längst tid mellan handisättning. T1 har kortast tid 

mellan handisättningarna och också kortast impulstid för händerna. T4 är den truppgymnast 

som är stelast i axlarna. T2, T3 och T4 sätter i händerna innan eller samtidigt som rondatfoten 

lämnar golvet. De har också längst impulstid för händerna.  
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Bland de artistiska gymnasterna har A2 och A8 längst impulstid för fötterna. A1, A10 och 

A11 har kortast impulstid för fötterna. A2 och A8 har kort tid mellan det att rondatfoten 

lämnar golvet till första handen nuddar golvet.  

 

Bland truppgymnasterna har T8 längst impulstid fötter medan T2 har kortast impulstid fötter. 

I löptestet hade T2 bättre resultat än T8. 

 

Bland de artistiska gymnasterna har A4 den längsta totaltiden för en rondat. A4 är en av de 

gymnaster som är stelast i axlarna och har längst impulstid för händerna. A1 har kortast 

totaltid för rondaten. Bland truppgymnasterna har T1 kortast totaltid för rondaten och T8 har 

längst totaltid för rondaten. T8 har även den längsta impulstiden för fötter. 

 

Det finns ingen korrelation mellan impulstid händer och impulstid fötter i en rondat med lågt 

poängavdrag utförd av truppgymnaster och artistiska gymnaster. 

 

 

Figur 25 a. Tidsskillnader mellan rondat med lågt och högt poängavdrag förstabågen 
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Figur 25 b. Tidsskillnader mellan rondat med lågt och högt poängavdrag andrabågen 

 

 

Figur 25 c. Tidsskillnader mellan rondat med lågt och högt poängavdrag totaltiden 

 

I figur 25 a, b och c har T2, T3 och T4 minskad tid mellan handisättningarna och minskad tid 

mellan sista hand och fötters landning. Figuren visar att minskad tid mellan sista hand och 

fötters landning och minskad tid mellan handisättningarna ger det ett högre poängavdrag. 

Ökad impulstid fötter och impulstid händer ger högre poängavdrag för truppgymnaster. Om 

totaltiden för en rondat bland artistiska gymnaster minskar ger det högre poängavdrag. Om 

totaltiden för rondaten utförd av truppgymnaster ökar ger det högre poängavdrag.  

 



50 

 

 

 

Tabell 4. Sammanställning av skillnader mellan rondater med lågt och högt poängavdrag 

 

 

 

Tabell 4 visar på en sammanställning av figur 25. Faktorer som ökar i tid har i tabell 4 

markerats med en grön färg. Faktorer som minskar i tid har i tabell 4 markerats med en gul 

färg. Markeringar med grå färg är faktorer som är oförändrade i de olika poängbedömda 

rondaterna. Markringarna är gjorda för att tydligare visa på samband mellan olika faktorer. 

Ingen hänsyn har tagits till värdets storlek i figur 25. Till exempel för gymnast T3 ökar tid 

mellan rondatfot och första hands isättning, tid mellan handistättningar minskar, impulstid 

händer ökar, impulstid fötter ökar, tid mellan sista hand och fötters landning minskar och 

totaltid rondat ökar i en bättre poängbedömd rondat.  

 

4.2 Finns det någon skillnad i valda utförandefaktorer i en rondat med lågt 

poängavdrag mellan truppgymnaster och artistiska gymnaster? 

 

I tabell 5 redovisas medelvärden för truppgymnaster och artistiska gymnaster vad gäller 

längd, vikt, ålder, impulstid händer, impulstid fötter, tid mellan handisättningarna, tid mellan 

rondatfot lämnar golvet till första handisättning, tid mellan sista hand lämnar golvet tills 

fötterna landar i golvet, totaltid rondat, löphastighet, flexibilitetstest och explosivitetstest samt 

domarpoäng 

 

Tid mellan 

rondatfot och 

första hands 

isättning

Tid mellan hand 

isättningar

Impulstid 

händer

Impulstid fötter Tid mellan sista 

hand och fötters 

landning

Totaltid rondat

A 1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8
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I parametrar som impulstid händer, totaltid rondat, axelflexibilitet, tid mellan rondatfot och 

första handisättning och domarpoäng i en rondat med lågt poängavdrag finns en icke 

signifikant skillnad mellan truppgymnaster och artistiska gymnaster.  

 

I parametrar som impulstid fötter, tid mellan handisättningarna, tid mellan sista hand och 

fötters landning, löptest, axelexplosivitet, längd, vikt och ålder i en rondat med lågt 

poängavdrag finns ingen skillnad mellan truppgymnaster och artistiska gymnaster.  

 

I nedanstående resultatdel är poängskalan för en rondat 0-10 poäng. 10 poäng står för bästa 

utförande. 

 

Tabell 5. Medelvärde och Std. Deviation för olika faktorer i en rondat. Tabellen visar skillnad mellan 

truppgymnaster och artistiska gymnaster 

 

4.3 Hur korrelerar valda utförandefaktorer med domarens subjektiva 

bedömning av rondat med lågt och högt poängavdrag mellan truppgymnaster 

och artistiska gymnaster?  

 

Tabell 6 redovisas resultat för korrelation mellan studerade utförandefaktorer i en rondat och 

domarpoäng. I artistiska gymnasters rondater med lågt poängavdrag finns korrelation mellan 

impulstid fötter samt tid mellan sista hand lämnar golvet till fötternas landning och 

domarpoäng.  

Typavdiciplin N Mean Std. Deviation

AG 10 0,05 0,04

Trupp 8 0,02 0,03

AG 10 0,07 0,04

Trupp 8 0,12 0,03

AG 10 0,21 0,05

Trupp 8 0,23 0,03

AG 10 0,19 0,03

Trupp 8 0,23 0,03

AG 10 0,15 0,03

Trupp 8 0,10 0,02

AG 10 0,74 0,04

Trupp 8 0,71 0,04

AG 11 3,40 0,28

Trupp 8 3,05 0,10

AG 11 0,45 13,79

Trupp 8 1,13 5,33

AG 11 0,31 0,07

Trupp 8 0,42 0,03

AG 11 139,55 11,48

Trupp 8 161,63 5,66

AG 11 34,00 9,00

Trupp 8 54,69 9,15

AG 11 11,09 2,12

Trupp 8 16,88 2,80

AG 10 7,50 1,72

Trupp 8 7,38 1,41

Total tid rondat

Löptest 20 m

Axlarflexibilitet

Axlarexpolsivitet

Längd på gymnast

Impulstidfötter

Tid mellanhand isättningar

Tid mellan sista hand till 

fotisättning

Tid mellan rondatfots 

lämnande av golv till första 

hands isättning

Impulstidhänder

Vikt på gymnast

Ålder på gymnast

Domarpoäng
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I truppgymnasters rondater med lågt poängavdrag finns korrelation mellan impulstid fötter 

samt tid mellan rondatfot och första handisättning och domarpoäng. 

 

 

I artistiska gymnasters rondater med högt poängavdrag finns korrelation mellan tid mellan 

sista hand och fötters landning, tid mellan rondatfot och första handisättning, impulstid fötter 

och domarpoäng. Det finns ett något mindre samband mellan ålder, impulstid händer samt tid 

mellan handisättningar och domarpoäng.  

 

I truppgymnasters rondater med högt poängavdrag korrelerar inga faktorer med 

domarpoängen. 

  

Tabell 6. Korrelation mellan i studien ingående faktorer och domarpoäng i rondater med lågt och högt 

poängavdrag (korrelation * = 0,01 **= 0,05) 

 

4.4 Hur korrelerar valda utförandefaktorer med varandra i en rondat med lågt 

respektive högt poängavdrag utförd av truppgymnaster och artistiska 

gymnaster?  

 

I tabell 7 redovisas olika utförandefaktorers korrelation i artistiska gymnasters rondater med 

lågt poängavdrag.  Av tabellen kan man utläsa att längre, tyngre och äldre gymnaster springer 

snabbare. De gymnaster som är längre, tyngre och äldre har större axelflexibilitet. Bättre 

axelflexibilitet ger likaså bättre axelexplosivitet. Hög axelexplosivitet ger kortare tid som 

Längd

Vikt

Ålder ,640*

Löpning 20 m

Axlar flexibilitet

Axlar expolsivitet

Tid mellan rondatfot 

och första hands 

isättning

-,754* ,819**

Tid mellan hand 

isättningar
-,695*

Impulstid händer -,749*

Tid mellan sista hand 

och fötters landning
,819** ,862**

Impulstid fötter -,856** -,862** -,945**

Totaltid rondat

Domar poäng

Korrelation mellan olika faktorer och domarpoäng för AG och truppgymnaster

AG lågt 

poängavdrag

Trupp lågt 

poängavdrag

AG högt 

poängavdrag

Trupp högt 

poängavdrag
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fötterna har kontakt med underlaget. Ju längre tid mellan rondatfot och första handisättning 

desto kortare tid kommer händerna att vara i kontakt med underlaget. Ju kortare tid fötterna 

har kontakt med underlaget, desto högre domarpoäng får gymnasterna. 

 

Tabell 7. Olika utförandefaktorers korrelation med varandra i en rondat med lågt poängavdrag 

genomförda av artistiska gymnaster (korrelation * = 0,01 **= 0,05) 

 

 
 

I tabell 8 redovisas olika utförandefaktorer hos truppgymnasters rondater med lågt 

poängavdrag. Längre och tyngre truppgymnaster springer snabbare. Gymnaster som har bättre 

axelflexibilitet och bättre axelexplosivitet får kortare tid som händerna är i kontakt mot 

underlaget och kortare tid mellan det att händerna sätts i. Tiden mellan handisättningarna blir 

längre om tiden mellan rondatfot och första hands isättning är kortare. Den tid fötter är i 

kontakt med underlaget påverkar rondatens totaltid och domarpoängen blir bättre vid kortare 

kontakttid för fötterna. En kortare tid mellan rondatfot och med första handisättning ger en 

kortare impulstid för fötterna och en kortare tid mellan sista hand och fötters landning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiskska gymnasters rondater med lägst poängavdrag

Längd ,963** ,803** -,673* ,845**

Vikt ,963** ,881** -,680* ,825**

Ålder ,803** ,881** -,737** ,662*

Löpning 20 m -,673* -,680* -,737** -,767** ,684*

Axlar flexibilitet -,654* ,633*

Axlar expolsivitet ,845** ,825** ,662* -,767** ,754* -,681*

Tid mellan rondatfot 

och första 

handisättning

-,855** -,872**

Tid mellan 

handisättningar
-,855** ,950** ,695*

Impulstid händer -,872** ,950** ,689* -,620

Tid mellan sista 

hand och fötters 

landning

-,654* ,754* -,824** ,819**

Impulstid fötter ,684* ,633* -,681* -,824** -,856**

Totaltid rondat ,695* ,689*

Domar poäng ,819** -,856**

Tid mellan hand 

isättningar

Impulstid 

fötter

Tid mellan sista 

hand hand och 

fötters landning

Längd Vikt Ålder Löpning 

20 m

Axlar 

flexibilitet

Axlar 

expolsivitet

Totaltid 

rondat

Domar 

poäng

Tid mellan rondatfot 

och första 

handisättning

Impulstid 

händer
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Tabell 8. Olika utförandefaktorers korrelation med varandra i en rondat med lågt poängavdrag 

genomförda av truppgymnaster (korrelation * = 0,01 **= 0,05) 

   

 

 
I tabell 9 redovisas korrelation mellan olika utförandefaktorer i artistiska gymnasters rondater 

med högt poängavdrag. Längre, tyngre och äldre gymnaster springer snabbare och har bättre 

explosivitet i axlar och får därmed en kortare kontakttid med fötterna mot underlaget. 

Gymnasternas axelflexibilitet och axelexplosivitet påverkar tiden mellan sista hand och fötters 

landning. En bättre axelexplosivitet ger gymnasten en kortare tid som fötterna är i kontakt 

med underlaget och tiden mellan sista hand och fötters landning blir kortare. Tiden som 

händerna är i kontakt med underlaget uppges ha ett samband med en rad faktorer som tiden 

mellan handisättningarna, tiden som fötterna är i kontakt med underlaget, tiden det tar från 

rondatfoten sätts i till första handisättning samt även domarpoängen. Det går också att utläsa 

att domarpoängen blir bättre när fötternas och händernas impulstid mot underlaget minskar 

samt tiden mellan handisättningarna minskar, tiden mellan sista hand och fötters landning och 

tiden från rondatfoten till första handen kommer i kontakt med underlaget ökar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truppgymnasters rondater med lägst poängavdrag

Längd ,911** -,707* ,746*

Vikt ,911** ,715* -,861**

Ålder ,715*

Löpning 20 m -,707* -,861**

Axlar flexibilitet ,746*

Axlar expolsivitet -,827* -,955**

Tid mellan rondatfot 

och första 

handisättning

-,737* -,838** ,826* -,754*

Tid mellan 

handisättningar
-,827* -,737* ,909**

Impulstid händer -,955** ,909**

Tid mellan sista 

hand och fötters 

landning

-,838**

Impulstid fötter ,826* ,763* -,862**

Totaltid rondat ,763*

Domar poäng -,754* -,862**

Längd Vikt Tid mellan 

handisättningar

Impulstid 

fötter

Ålder Löpning 

20 m

Axlar 

flexibilitet

Domar 

poäng

Tid mellan rondatfot 

och första 

handisättning

Tid mellan sista 

hand hand och 

fötters landning

Axlar 

expolsivitet

Totaltid 

rondat

Impulstid 

händer
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Tabell 9. Olika utförandefaktorers korrelation med varandra i en rondat med högt poängavdrag 

genomförda av artistiska gymnaster (korrelation * = 0,01 **= 0,05) 

 

 
 

 

I tabell 10 redovisas olika utförandefaktorers korrelation i truppgymnasters rondater med högt 

poängavdrag. Längre och tyngre gymnaster springer snabbare. De längre truppgymnasterna 

hade sämre axelflexibilitet. Ökad axelexplosivitet ger kortare impulstid händer och kortare tid 

mellan handisättningarna. Tiden som händerna är i kontakt med underlaget korrelerar med 

tiden mellan handisättningarna och totaltiden för rondaten, det vill säga båda ökar om 

impulstiden för händerna ökar. Tiden mellan handisättningarna har ett samband med tiden 

mellan rondatfot och första handisättning. När impulstid fötter blir längre blir även tiden 

mellan sista hand och fötters landning längre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiskska gymnasters rondater med lägst poängavdrag

Längd ,963** ,803** -,673* ,845** ,697*

Vikt ,963** ,881** -,680* ,825** ,686* -,654*

Ålder ,803** ,881** -,737** ,662* -,751* ,640*

Löpning 20 m -,673* -,680* -,737** -,767** ,753*

Axlar flexibilitet  -,660*  

Axlar expolsivitet ,845** ,825** ,662* -,767** ,807** -,737*

Tid mellan rondatfot 

och första 

handisättning

-,975** -,956** ,634* -,737* ,819**

Tid mellan 

handisättningar
-,975** ,958** ,636* -,695*

Impulstid händer -,956** ,958** ,701* -,749*

Tid mellan sista 

hand och fötters 

landning

,697* ,686*  -,660* ,807** ,634* -,875** ,862**

Impulstid fötter -,654* -,751* ,753* -,737* -,737* ,636* ,701* -,875** -,945**

Totaltid rondat

Domar poäng ,640* ,819** -,695* -,749* ,862** -,945**

Tid mellan sista 

hand hand och 

fötters landning

Totaltid 

rondat

Domar 

poäng

Tid mellan 

rondatfot och första 

handisättning

Impulstid 

händer

Tid mellan 

handisättningar

Impulstid 

fötter

Axlar 

expolsivitet

Längd Vikt Ålder Löpning 

20 m

Axlar 

flexibilitet



56 

 

Tabell 10. Olika utförandefaktorers korrelation med varandra i en rondat med högt poängavdrag 

genomförda av truppgymnaster (korrelation * = 0,01 **= 0,05) 

 

 

 

5. Diskussion 

5.1 Finns det någon skillnad i valda utförandefaktorer i en rondat med lågt 

poängavdrag mellan truppgymnaster och artistiska gymnaster? 

 

I studien är medelvärdet för de artistiska gymnasternas längd, vikt och ålder lägre än 

truppgymnasternas medelvärde. Dessa faktorer påverkar att gruppen med artistiska gymnaster 

skiljer sig mot gruppen med truppgymnaster. De artistiska gymnasterna har även en större 

spridning inom gruppen vad gäller längd, vikt, ålder och tävlingsnivå. Studien visar att 

spridningen i domarpoäng är större bland artistiska gymnaster vilket kan bero på ovanstående 

faktorer.  

 

Bradshaw och Rossignol (2004, s. 258) påvisar likaså att ålder kan påverka kvaliteten i 

akrobatiska serier då en äldre gymnast kan genomföra snabbare ansatslöpning och ha kortare 

impulstid i handståendetryck. Studien visar på att truppgymnaster springer snabbare än 

artistiska gymnaster. Löphastighet har visat sig ha en korrelation med ålder, längd och vikt 

vilket kan vara anledningen till att truppgymnasterna har högre löphastighet i medelvärde än 

de artistiska gymnasterna. Denna teori stöds av Ackland et al. (2003, s.170, 172-173) som 

likaså beskriver att större gymnaster kan producera mer benstyrka och power i nedre 

extremitet och större rörelseenergi vid avstamp, än vad mindre gymnaster kan. 

 

Truppgymnasters rondater med högst poängavdrag

Längd ,911** -,707* ,746*

Vikt ,911** ,715* -,861**

Ålder ,715*

Löpning 20 m -,707* -,861**

Axlar flexibilitet ,746*

Axlar expolsivitet -,803* -,905**

Tid mellan rondatfot 

och första 

handisättning

-,747*

Tid mellan 

handisättningar
-,803* -,747* ,769*

Impulstid händer -,905** ,769* ,719*

Tid mellan sista 

hand och fötters 

landning

-,783*

Impulstid fötter -,783*

Totaltid rondat ,719*

Domar poäng

Totaltid 

rondat

Domar 

poäng

Tid mellan 

rondatfot och första 

handisättning

Tid mellan sista 

hand och fötters 

landning

Impulstid 

händer

Tid mellan 

handisättningar

Längd Vikt Ålder Löpning 

20 m

Axlar 

flexibilitet

Axlar 

expolsivitet

Impulstid 

fötter
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Bland artistiska gymnasterna hittades en korrelation mellan explosivitet i axlar (i studien mätt 

i tid) och ålder. Detta kan bero på att en äldre och därmed tyngre gymnast kan i utförandet 

implementera mer kraft i underlaget med hjälp av sin vikt och med sin kroppsliga rörelse. 

Bradshaw och Rossignol (2004 s. 258) visar i sin studie att impulstiden i handstandstryck var 

kortare bland äldre gymnaster.  

 

Tid mellan rondatfots lämnande och första handisättning är längre för artistiska gymnaster än 

för truppgymnaster. En anledning kan vara att truppgymnaster har en längre ansatssträcka 

vilket bör resultera i att deras hastighet in i rondaten är högre. Artistiska gymnasters ansats är 

6-8 m och truppgymnasters ansats är 20 meter. I studien har inte längder definierats i 

analysen. Det är därför svårt att utläsa om längden från rondatfoten till handisättningen skiljer 

sig åt mellan artistiska och truppgymnaster.  

 

Impulstid fötter är även en faktor som skiljer sig åt mellan artistiska gymnaster och 

truppgymnaster. De artistiska gymnasterna har en längre impulstid fötter än 

truppgymnasterna. Det kan bero på att truppgymnasterna har högre hastighet genom rondaten 

då de har längre ansatssträcka.  

 

Tid mellan handisättningarna skiljer sig åt mellan truppgymnaster och artistiska gymnaster.  

Studien visar att artistiska gymnaster har kortare tid mellan handisättningarna än 

truppgymnasterna. Detta bekräftas även genom att gymnast T1 som tidigare varit artistisk 

gymnast har kortare tid mellan handisättningarna än övriga truppgymnaster. Truppgymnaster 

och artistiska gymnaster använder sig av olika tekniker i utförandet av en rondat.  

 

Tid mellan sista hand och fötters landning skiljer sig åt mellan truppgymnaster och artistiska 

gymnaster. Tid mellan sista hand och fötters landning är längre för truppgymnaster än för 

artistiska gymnaster. Det kan bero på att truppgymnaster får en längre andrabåge i rondaten 

vilket kan bero på att truppgymnasterna i genomsnitt var längre och kan haft en högre 

hastighet in i rondaten på grund av den längre ansatssträckan.   

 

Redskapet där övningen utförs skiljer sig åt i de båda disciplinerna vilket också ger skillnad i 

rondatutförandet mellan truppgymnaster och artistiska gymnaster. Čuk & Ferkolj (2008, 

s.26,28) beskriver hur handisättning och vinklar i axlarna förändrades när det nya hoppbordet 

infördes. Det visar på att olika redskap skapar olika tekniska förutsättningar.  
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Olikheterna i ovanstående faktorer bekräftar att gruppen med artistiska gymnaster och 

gruppen med truppgymnaster bör analyseras separat. Detta för att kunna finna korrelationer 

inom respektive disciplin för att därefter kunna jämföra disciplinernas korrelationer för vidare 

analys av likheter och skillnader i en rondat utförd av truppgymnaster och artistiska 

gymnaster.  

 

5.2 Hur korrelerar valda utförandefaktorer med domarens subjektiva 

bedömning av rondat med lågt och högt poängavdrag mellan truppgymnaster 

och artistiska gymnaster?  

 

Vid testgenomförandet utförde alla gymnaster fyra rondater. Analys har skett på varje 

gymnasts rondat med lägst poängavdrag samt med högst poängavdrag. T1 är den enda 

truppgymnasten där tiden mellan handisättningar inte skiljer sig något mellan de olika 

bedömda rondaterna. I videofilmat material syns det att T1 utför en rondat som har större 

likheter med de artiska gymnasternas utförande. Resultaten visar på en större spridning (sättet 

att utföra en rondat) i utförandet av truppgymnasterna än av de artistiska gymnasterna. De 

artistiska gymnasterna borde därmed ha större möjlighet att reproducera en rondats utförande 

vid ett tävlingstillfälle. Inom truppgymnastiken och den artistiska gymnastiken finns en viss 

skillnad i träningskultur. Detta kan ha en stor inverkan på ovanstående samband. Med 

träningskultur syftar författarna på att artistisk gymnastik är en individuell gren medan 

truppgymnastik är en lagidrott. Antal träningstimmar skiljer sig åt mellan de olika 

disciplinerna. Artistiska gymnaster tränar redan i tidig ålder fler antal timmar än 

truppgymnaster.  

 

När en övning utförs estetiskt optimalt utförs även övningen tekniskt optimalt enligt 

disciplinernas bedömningsreglemente. Bland truppgymnasterna kan man se ett samband 

mellan bred handisättning och domarpoäng. Ökad tid mellan handisättningarna ger 

truppgymnasterna ett lägre poängavdrag. Det visar att det estetiska utförandet inte alltid är det 

optimala då det estetiska förespråkar en smal/axelbred handisättning. Čuk & Ferkolj (2008, 

s.26,28) visar i sin studie att en handisättning och vinkel i axel som har bättre funktionell 

anatomisk position ger bättre resultat där skillnader i utförande på det nya och gamla 

hoppbordet studerades. En bred handisättning för truppgymnasterna i vår studie kan vara det 
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optimala för den styrka och för den teknik truppgymnaster använder på tumblinggolvet. Vid 

utförande av annan teknik kan en bättre anatomisk handisättning också ge bättre resultat.  

 

Gymnast A2 har utfört en rondat med högst poängavdrag av samtliga gymnaster. Vid 

granskning av videofilmat material från testtillfället går det att se att A2 böjer armarna och 

benen under utförandet av rondaten. Vid fötternas landning i rondaten är benen delade och 

böjda. Gymnast A2 har en handisättning som är tekniskt felaktigt utförd och inte optimal i 

rondatens genomförande. A2s handisättning skapar ingen kraft bakåt vilket gör att A2 hamnar 

i ett mindre gynnsamt läge vid stämmet efter rondaten. Eftersom A2 har ett högt poängavdrag 

i rondaten borde hennes testresultat vad gäller de utförandefaktorer som i studien har 

studerats, vara mer utmärkande. I studien kan man utläsa att gymnast A10 har längst tid 

mellan handisättningarna samt lång impulstid för händerna. Trots det har A10 en av de 

rondater med lägst poängavdrag, Slutsatsen av det är att böjda armar och ben är en av de 

bedömningsfaktorer som syns mer tydligt och ger högre poängavdrag än när andra faktorer 

utförs tekniskt sämre.  

 

Ett samband finns mellan impulstid fötter och domarpoäng bland de artistiska gymnasterna 

och truppgymnasterna. Sambandet visar på att längre impulstid fötter ger gymnasten högre 

poängavdrag, detta samband styrks av Prassas et al. (2006, s 271-272) som beskriver att 

gymnaster på mer avancerad nivå uppvisar kortare kontakttid under avstamp till grupperad 

salto än nybörjare.  

 

Truppgymnastens impulstid händer ska vara kort men flygtid i andrabågen ska vara lång. 

Detta kan bero på att vid längre flygtid hinner kroppen rotera till ett gynnsammare läge för 

fötternas stäm. I en rondat med högre poängavdrag bland truppgymnaster har impulstid 

händer ökat vilket kan påverka att flygtiden blir kortare. Vid längre impulstid händer har 

antagligen gymnasten i rondaten en större vinkel i axlarna vilket ger ett mindre gynnsamt läge 

i händernas stäm för att få ett bra tryck till andrabågen. Kortare tid mellan sista hand och 

fötters landning ger ökat poängavdrag bland truppgymnaster. 

 

I en rondat med lågt poängavdrag utförd av en artistisk gymnast korrelerar impulstid fötter 

och tid mellan sista hand och fötters landning med domarpoäng. Mindre tid i dessa faktorer 

ger en snabb andrabåge vilket gör att gymnasten hamnar i en gynnsam position vilket i sin tur 

leder till mindre poängavdrag.  I en rondat med högt poängavdrag korrelerar även ålder, 
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impulstid händer, tid mellan handisättning och tid mellan rondatfot och första handisättning 

med domarpoängen (ålder är en avgörande faktor för att tekniskt och fysiskt kunna utföra en 

övning). I en rondat med högre poängavdrag för artistiska gymnaster korrelerar fler faktorer 

med domarpoängen än i en rondat med lågt poängavdrag (ett tekniskt mindre bra utförande i 

början av övningen ger flera följd fel i de uppmätta parametrarna i denna studie). En 

gemensam faktor som korrelerar både för truppgymnaster och artistiska gymnaster med 

domarpoäng är impulstid fötter (mindre tid i impulstidfötter ger mindre poängavdrag). Att 

samstämmigheten mellan olika utförandefaktorer inte är större inom de olika disciplinerna på 

en rondat med högt eller lågt poängavdrag borde betyda att domarna bedömer helheten och 

inte de tekniska faktorerna författarna har undersökt. Saknad av korrelation i en rondat med 

högt poängavdrag utförd av truppgymnaster visar att föregående tes kan stämma. Mindre 

kontakt med underlaget med fötter ger mindre poängavdrag. 

 

När tid mellan rondatfot och första handisättning ökar, ökar poängavdragen för 

truppgymnaster i en rondat med lågt poängavdrag. Detta ger en indikation på att förstabågen 

bör vara kort och låg. Anledningen kan vara att öka rotationen i rondaten. Detta samband 

stärks av Takei (1998, s 204) där studien visar att en kortare pre-flight fas i ett hopp ger lägre 

poängavdrag. För en artistisk gymnast med högt poängavdrag minskar poängavdragen när 

tiden mellan rondatfot och första handisättning minskar. För artistiska gymnaster verkar det 

mer fördelaktigt med en längre förstabåge. Anledningen kan vara att de artistiska gymnasterna 

ska hinna sträcka ut i axlarna till stämmet för att kunna utnyttja sin explosivitet i axelpartiet.  

 

En av författarnas hypotes var att impulstid händer påverkar domarpoängen. Studien visar 

inget samband mellan impulstid händer och domarpoäng. A10 har längst impulstid händer 

men utför en av rondaterna med lägst poängavdrag.  

 

5.3 Hur korrelerar valda utförandefaktorer med varandra i en rondat med lågt 

respektive högt poängavdrag utförd av truppgymnaster och artistiska 

gymnaster?  

 

Axelexplosivitetstestet utfördes på respektive disciplins redskap för att göra testet mer 

grenspecifikt. Truppgymnasternas tumblinggolv är mjukare och har större elasticitet än 

artistiska gymnasters voltgolv. Troligen kan truppgymnasterna ha bättre resultat på grund av 

att impulstiden ökar och gymnasten därmed kan implementera mer kraft i redskapet.  
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Axelexplosivitetstestet som utförs i studien bör ge en indikation på gymnasternas explosivitet 

i axlarna. För att testet ska kunna ge en indikation på gymnastens impulstid händer i rondaten 

måste gymnasten tekniskt kunna överföra den specifika rörelse som sker i testet till stämmet i 

rondaten. Det optimala förhållandet är en kort impulstid händer och lång tid i 

axelexplosivitetstestet. När detta förhållande är mindre har gymnasten inte den tekniska 

färdigheten att överföra explosiviteten i axlarna till utförandet av rondaten. Ett exempel är 

gymnast A4 som har lika lång impulstid händer i rondaten som tid i axelexplosivitetstestet. 

Gymnast A11 har däremot tekniska färdigheten att överföra explosiviteten i testet så att 

impulstiden för händerna i rondaten blir kort.  

 

I denna studie uppmättes bäst explosivitet bland de gymnaster som hade bäst flexibilitet. 

Anledningen kan vara att gymnaster med bättre flexibilitet kan vara i ett mer gynnsamt 

anatomiskt läge i stämmet. Enligt en studie av Siatras et al. (2003, s.388) kan stretching ge 

minskad spänst på grund av att sena och muskel blir uttöjd och inte producerar maximal kraft. 

Statisk stretching minskar muskelns styvhet.  

   

Truppgymnasterna i denna studie använder sig av en bred handisättning och därmed blir 

övningen likt en hjulningsrondat. Författarna till studien tror att truppgymnasterna använder 

mer statisk styrka än explosiv styrka i handståendefasen. Den breda handisättningen bland 

truppgymnasterna kan vara ett resultat av tekniken där gymnasterna sätter första handen kort 

tid i förhållande till rondatfoten. En högre rotation skapas därmed och för att kunna utnyttja 

rotationen måste händernas position vara i rondatens utföranderiktning. Nackdelen med denna 

teknik kan vara att gymnasten inte kan bibehålla en rak linje utan måste skapa vinklar i olika 

kroppssegment vilket innebär att kraften inte kommer att utnyttjas optimalt. De gymnaster 

som har längre tid mellan rondatfot och första handisättning borde hinna elevera armarna till 

ett anatomiskt gynnsamt läge framåt och över huvudet i kroppens längdriktning. En ytterligare 

förklaring till truppgymnasters längre tid mellan handisättningarna kan vara att gymnasten 

kompenserar för otillräcklig axelflexibilitet och styrka.  

 

Ett samband går att utläsa mellan tid mellan rondatfot och första handisättning och impulstid 

fötter bland de artistiska gymnasterna. Längre tid mellan rondatfot och första handisättning 

ger kortare impulstid fötter. Längre tid mellan rondatfot och första handisättning kan vara 

resultatet av högre hastighet in i rondaten och/eller bättre explosivitet i axelpartiet. De 

artistiska gymnaster som har kortast impulstid för händerna i rondaten visade sig också vara 
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de gymnaster som har kortast tid mellan handisättningarna. Denna gynnsamma position ger 

gymnasten kortare impulstid fötter, som till exempel A10. A4 har lika lång impulstid händer 

och tid mellan handisättningarna som A10. Den stora skillnaden är att A4 har längre tid 

mellan rondatfot och första handisättning samt den längsta totaltiden för rondat av samtliga 

gymnaster. Anledningen till detta kan vara att A4 har lägre hastighet in och genom rondaten 

och därför behöver längre impulstid fötter för att komma i rätt position för att ha möjlighet att 

kunna genomföra efterföljande övning. Styrkan i benen kan även ha en avgörande faktor för 

impulstid fötter. Det är viktigt att gymnasten är stark och kan hålla emot i fötternas stäm så 

inte benen böjs och impulstiden blir längre. Mc Neal et al. (2007, s 375) beskriver att 

föraktivering och excentriskfas producerar en muskelaktivering som är direkt relaterad till 

intensiteten och utsträckningen i muskeln. Även denna faktor kan vara en anledning till att 

gymnast A4 har lång impuls tid fötter. Ökad löphastighetsförmåga har en korrelation med 

impulstid fötter bland artistiska gymnaster. A10 uppvisade bättre resultat i löphastighetstestet 

än A4. Att bättre löphastighet korrelerar med impulstid fötter kan bero på bättre styrka i 

benen.  

 

För de artistiska gymnasterna korrelerar axelexplosivitet med tid mellan sista hand och fötters 

landning. Om explosiviteten ökar, ökar tid mellan sista hand och fötters landning. Det blir en 

högre/längre andrabåge i rondaten. Detta samband finns inte för truppgymnasterna. Det kan 

bero på att truppgymnaster mer använder sig av statisk styrka i rondaten och därför korrelerar 

inte tid mellan sista hand och fötters landning med axelexplosivitet.  

 

För truppgymnasterna visade det sig att när explosiviteten ökar, minskar impulstid händer 

samt tid mellan handisättningarna. Truppgymnaster med högre explosivitet i axlarna har 

smalare handisättning och kortare impulstid händer som till exempel gymnast T1. Om 

truppgymnasterna använder mer explosiv styrka i rondaten kommer de kunna få minskad tid 

mellan handisättningarna och kortare impulstid händer. För artistiska gymnaster korrelerar 

inte detta, det finns alltså inget samband mellan axelexplosivitet och impulstid händer och tid 

mellan handisättningarna.  

 

För att artistiska gymnaster ska kunna skapa kort impulstid fötter finns en korrelation med tid 

mellan rondatfot och första handisättning. Om tid mellan rondatfot och första handisättning 

ökar minskar impulstid fötter. Detta kan bero på att gymnasterna då hinner sträcka ut kroppen 

mer vid ökad tid mellan rondatfot och första handisättning. Därmed hamnar de i ett mer 
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anatomiskt gynnsamt läge i axlarna som gör att de kan utnyttja mer explosivitet i sitt 

handstående stäm och därmed skapa en högre andrabåge. Korrelationen mellan dessa faktorer 

är -0,84.  

 

Om en truppgymnast minskar sin tid mellan rondatfot och första handisättning ökar tid mellan 

sista hand och fötters landning. Detta samband kan bero på den ökade rotationen i rondaten 

som skapas då truppgymnaster har en bredare handisättning. En bredare handisättning och 

kortare tid mellan rondatfot och första handisättning ger ett fördelaktigare tryck och en lägre 

och längre andrabåge i rondaten.  

 

Vid minskad tid mellan rondatfot och första handisättning ökar tid mellan sista hand och 

fötters landning. Detta samband kan bero på den ökade rotationen i rondaten som skapas då 

truppgymnaster har en bredare handisättning. En bredare handisättning och kortare tid mellan 

rondatfot och första handisättning ger ett fördelaktigare tryck och en lägre och längre 

andrabåge i rondaten.  

 

Författarna tror att golvens underlag påverkar aktiveringen av stretch-shortening. Artistiska 

gymnaster har hårdare redskap vilket kan ge mer explosivitet genom kortare stretch-

shortening cykel. Truppgymnaster har ett mjukare och därmed långsammare redskap vilket 

kräver mer statisk styrka. Truppgymnasters träning och tävling i yngre åldrar sker ofta på 

mattvåder. Truppgymnasters träning bör tidigare fokusera på att lära gymnasterna att aktivera 

stretch-shortening på rätt ställe och vid rätt tidpunkt. T1 har i handstandstestet ett bra resultat 

på det mjukare tumblinggolvet trots att denna gymnast har tränat artistisk gymnastik tidigare. 

Författarna tror att denna gymnast har lärt sig att utnyttja stretch-shortening cykeln på ett 

gynnsammare sätt än övriga truppgymnaster. En annan anledning kan vara att i artistisk 

gymnastik har inte gymnasterna möjlighet till samma ansatssträcka som truppgymnaster och 

därför inte kan förlita sig så mycket på hastigheten in i övningen.  

 

5. 4 Sammanfattande diskussion  

En signifikant skillnad finns i ett antal analyserade faktorer vilket påvisar att utförandet av en 

rondat skiljer markant mellan truppgymnaster och artistiska gymnaster. Detta kan bero på 

hastighetsskillnad baserad på anloppets längd samt även redskapets beskaffenhet.  
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I denna studie kan man se ett samband mellan tid mellan rondatfot och första handisättning 

bland truppgymnaster. Kortare tid mellan rondatfot och första handisättningen ger längre tid 

mellan handisättningarna vilket ger kortare impulstid fötter. Kortare impulstid fötter ger 

mindre poängavdrag. Denna studie har visat att det är bättre för truppgymnaster att ha kortare 

tid mellan rondatfot och första handsisättning.  

 

I denna studie kan man se ett samband mellan tid mellan rondatfot och första handisättning 

bland artistiska gymnaster. Längre tid mellan rondatfot och första handisättningen ger kortare 

tid mellan handisättningarna och kortare impulstid händer samt kortare impulstid fötter.  

Kortare impulstid fötter ger mindre poängavdrag. Längre impulstid händer kan estetiskt 

utmärkas vid bedömning av en rondat då dynamiken i stämmet försvinner. Denna studie har 

visat att det är bättre för artistiska gymnaster att ha längre tid mellan rondatfot och första 

handsisättning. 

 

I denna studie kan man se ett samband mellan löphastighet och axelexplosivitet bland 

artistiska gymnaster. Bättre axelflexibilitet ger likaså bättre axelexplosivitet. Hög 

axelexplosivitet ger kort impulstid fötter vilket ger mindre poängavdrag. 

 

Författarnas hypotes att längd, vikt, ålder, axelexplosivitet, axelflexibilitet och löphasighet är 

faktorer som påverkar rondatens utförande har i studien bekräftats.  Författarnas hypotes att 

impulstid händer och fötter, tid mellan handisättning, tid mellan rondatfot och första hands 

isättning, tid mellan sista hand lämnar golvet tills fötterna landar i golvet samt total tid i 

rondaten borde vara parametrar som ser olika ut mellan truppgymnaster och artistiska 

gymnaster är korrekt. Kortare impulstid händer och fötter, tid mellan handisättning samt 

bättre axelflexibilitet och axelexplosivitet bör ge mindre poängavdrag i en rondat. Denna 

hypotes stämmer på en artistisk gymnast men inte på en truppgymnast. Bättre axelexplosivitet 

bör ge kortare impulstid i händer och tid mellan handisättning. Denna hypotes stämmer bland 

truppgymnasterna men inte bland de artistiska gymnasterna.  

 

5. 5 Kritiska värdering av studien 

En nackdel med stor spridning i studien vad gäller nivå är att det blir stor spridning i 

resultatet. Det blir även en skillnad mellan försöksgrupperna. Syftet med studien var till en 

början att studera rondater utförda av tillfrågade föreningars fyra bästa gymnaster. Det skulle 
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vara intressant att undersöka Sveriges främsta gymnasters utförande av rondater. Detta hade 

gett större möjlighet att generalisera resultaten i studien. Önskvärt hade varit med homogenare 

undersökningsgrupper på hög internationell nivå samt större regionsspridning av 

gymnasterna. 

 

I löptestet bör gymnastens vilotid samt startposition ha standardiserats. Ansatsen inför 

genomförande av voltlänga skiljer sig betydligt åt mellan artistiska gymnaster och 

truppgymnaster.  

 

För ytterligare noggrannhet i axelflexibilitetstestet borde anatomisk referenspunkt på 

skulderbladet anges för placering på klossen. Händernas placering i förhållande till axlarnas 

bredd borde även ha angetts. Författarna har dock valt att gymnasterna ska ligga i krum då det 

är i denna position gymnasterna utför övningar.  Även testledare ändrades under testet för 

truppgymnaster och de artistiska gymnasterna.  

 

En felkälla vid genomförande av handstandsstudstest i denna studie är nedgång och avslut 

efter testet. Resultat av handstandstestet behöver inte enbart påvisa gymnastens explosivitet 

utan viss påverkan finns även från hur tekniskt skicklig gymnasten är i utförandet av denna 

övning.  

 

 T8 genomförde bara rondat flickflack i två utförande av fyra. I övriga två utföranden 

genomförde T8 endast rondat. På grund av att T8 endast genomförde övningen rondat blir 

testresultaten missvisande i tabell 25.  

 

Metoden i studien ändrades och därmed kunde deltagarantalet ökats och för att få ett mer 

representativt resultat. I den nya metoden hade fler försökspersoner kunnat delta då den nya 

analysmetoden krävde mindre tidsåtgång 

 

I hälsodeklarationen gick det att utläsa att flera gymnaster hade olika skador. En felkälla är då 

hur dessa skador kan ha påverkat prestationen under testgenomförandet. 

 

T5, T7 och T8 har fått de högsta poängavdragen bland truppgymnasterna. Dessa gymnaster 

utmärker sig inte vid granskning av testresultaten. De faktorer författarna har tittat på i studien 

verkar inte ha så stor vikt för poängbedömningen av truppgymnaster. En brist i studien är att 
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studien bara har en domare. Det gör det svårt att generalisera angående poängen. En annan 

brist är att domaren var från en av disciplinerna (artistisk gymnastik) och därför inte van vid 

att döma båda discipliner. I framtida studier bör domarna som dömer vara från respektive 

disciplin. 

 

5.6 Framtida forskning 

I kravprofilen för kvinnlig artistisk gymnastik är tiden för 20 meter 3,1sekund. (Hultén et al. 

2010 s. 23) Tiderna gäller för en internationell toppgymnast. I utfört löptestet i denna studie 

uppnådde flera gymnaster tiden. Författarna i studien anser därför att tiden i kravprofilerna 

borde vara lägre. I studien har löptestet genomförts med infrarött tidtagningsljus. Det ökar 

exaktheten i testresultatet då noggrannheten är större än vid manuell tidtagning. I denna studie 

mättes inte hastigheten för 10 meter som står med i kravprofilen för kvinnlig artistisk 

gymnastik. Syftet med testet i kravprofilen är att mäta gymnastens accelerationsförmåga. 

Ansatsbanans elastiska egenskaper är en faktor som påverkar löphastigheten. (Bradshaw 2004 

s.142)  

 

Bradshaw (2004 s.142) anser att det är viktigt att gymnasten tekniskt kan behärska sin 

löphastighet. Det handlar därför inte enbart om hur snabbt en gymnast kan springa. Ett test 

som mäter löphastigheten i avstampet till genomförande av en voltlängdsövning kan därför 

vara av intresse att mäta. Ett exempel på test skulle vara att mäta tiden de två sista meterna in 

i en övning. För att i testet se att gymnasten kan behärska hastigheten i utförandet bör därför 

övningen även bli poängbedömd. I kravprofilen för kvinnlig artistisk gymnastik finns ett test 

som mäter hastigheten inför ett avstamp. Testet mäter hastigheten de sista fem meter före 

avstamp på bräda. Hastigheten ska vara då 7,6m/s. (Hultén et al. 2010 s. 25)  

 

I kravprofilen för artistisk gymnastik saknas ett test för att mäta gymnasters explosivitet i 

axlarna. I flertalet övningar i gymnastik genomför gymnasten stäm på händer. Gymnastens 

stämförmåga på händer borde därför vara essentiellt att mäta i kravprofilen. Det test som 

utfördes i denna studie är mer specifikt till gymnastiken. 

 

Studien har gett oss mycket spännande och intressant information som väcker intresse att 

studera vidare. På grund av begränsad tid för studiens genomförande samt begränsning av 

resurser har endast ett fåtal faktorer i en rondat analyserats i denna studie. I Sverige är den 
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forskning som förekommer inom truppgymnastik och artistisk gymnastik väldigt begränsad 

och förekommer i stort sett inte.   

 

Denna studie är endast genomförd på kvinnliga truppgymnaster och artistiska gymnaster. Som 

förslag på vidare forskning i liknande studie kan det vara av intresse att genomföra studien på 

manliga truppgymnaster och artistiska gymnaster för att utnyttja de olika disciplinernas 

kunskaper och tekniker. Eftersom inte fysiologiska förutsättningar samt idrotternas 

förutsättningar, regler och krav ser olika ut mellan truppgymnastik och artistisk gymnastik 

samt mellan kvinnlig och manlig gymnastik så går dessa resultat inte att överföra direkt till 

respektive disciplin. Däremot går det att få större kunskap och nya insikter som kan 

implementeras i respektive disciplin.   

 

De faktorer som författarna i denna studie har undersökt är av intresse att studera med hjälp 

av ett videoanalysprogram för att få ut kinematiska bilder, vinkelhastigheter samt hastigheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

6. Käll- och litteraturförteckning 

 

6.1 Tryckta källor 

 

Ackland T, Elliot B, Richards J (2003) Growth in body size affects rotational performance in 

women´s gymnastics, Sport Biomechanics Vol. 2(2) 163-176  

 

Annerstedt C (1997) Idrottens träningslära, Holmbergs i Malmö, SISU Idrottsböcker s. 1-340 

 

Bradshaw E. J. (2004) Target-directed running in gymnastics: a preliminary exploration of 

vaulting. Sports Biomechanics, Vol 3: 1, 125 - 144 

 

Bradshaw E. J. & Rossignol P. L. (2004) Anthropometric and biomechanical field measures 

of floor and vault ability in 8 to 14 year old talent-selected gymnasts. Sports Biomechanics 

Vol 3: 2 249-262 

 

Bouchouras G, Moscha D, Papaiakovou G, Nikodelis T, Kollias I (2009) Angular momentum 

and landing efficiency in the long jump, European Journal of Sport Science, January 2009; 

9(1): 53-59 

 

 

Čuk I, Ferkolj S.M (2008) Changes in technique of handspring double salto forward tucked 

performed on horse and vaulting table. Acta Kinesiologiae Universtatis Tartuensis Vol 

13.s.20-30 

 

Davidson (2001) A comparison of selected kinematic variables between intermediate and 

advanced level gymnasts in the hurdle step, round-off, and tucked back somersault in 

women’s gymnastics. Diss. Slippery Rock university. Pennsylvania: Slippery Rock 

 

Ferkolj M, (2010) A kinematic analysis of the handspring double salto forward tucked on a 

new style of vaulting table, Science of Gymnastics Journal Vol 2 Issue 1:p 35-48  

 

Gautier G, Thouvarecq R, Larue J (2008) Influence of Experience on postural control: effect 

of expertise in gymnastics. Journal of Motor Behavior, Vol. 40, No. 5, 400-4008 

 

George G. S. (1980). Biomechanics of women's gymnastics. Englewood Cliffs: Prentice-Hall 

 

Gustavsson J, Gustavsson P, Lindell S, Wranå M (2010) Deltagarmaterial tumbling steg 1, 

Gymnastikförbundet, Malmö: Holmbergs AB, s.1-36 

 

Harringe ML, Werner S (2002) Svensk truppgymnastik, Svensk idrottsforskning nr 4 2002 

 

Hassmén N & Hassmén P (2008) Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder, Litauen: Logotipas, 

s. 5-414. 

 

 

Hultén, Göthberg, Söderberg, Hedin, Andersson, Jonasson, Mattsson & Mattsson (2010) 

Kravprofil Kvinnlig artistisk gymnastik, Gymnastikförbundet, Malmö: Holmbergs AB, s.1-56 

 

 



69 

 

Irwin G, Kerwin D.G (2009) The influence of the vaulting table on the handspring front 

somersault. Sports Biomechanics Vol 8(2): 114–128 

 

McNeal J. R, Sands W. A, Shultz B. B (2007) Muscle activation characteristics of tumbling 

take-off. Sports Biomechanics Vol 6:3 375–390 

 

Prassas S, Kwon Y-H and Sands W. A.(2006) Biomechanical research in artistic 

gymnastics: a review, Sports Biomechanics, Vol 5: 2, 261-291 

 

Sano S, Ikegami Y, Nunome H, Apriantono T, Saurai S (2007) The continues measurement of 

the springboard reaction force in gymnastic vaulting. Journal of Sports Science 15th, 25(4): 

381-391 

 

Siatras T, Papadopoulos G, Mameletzi D, Gerodimos V, Kellis S (2003) Static and Dynamic 

acute stretching effect on gymnasts speed in vaulting, Pediatric Exercise Science 15, 383-391, 

Human Kinetics publisher, Inc.  

 

Takei Y (1998) Three-dimensional analysis of handspring with full turn vault:deterministic 

model, Coaches´ beliefs, and judges´ scores, Journal of Applied Biomechanics 14. 190-210 

Human Kinetics Publishers, Inc 

 

Yaggie J. A, Campbell B.M (2006) Effects of balance training on selected skills, Journal of 

Strength and Conditioning Research 20(2), s 422-428 

 

Živić M. K, Omrčen D (2009) The analysis of the influence of teaching methods on the 

acquisition of the landing phase in forward handspring. Science of Gymnastics Journal, Vol. 

1 Issue 1: 21 -30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

6.2 Elektroniska källor 

Federation Internationale de Gymnastique (2010) World Ranking 

http://www.fig-gymnastics.com/vsite/vnavsite/page/directory/0,10853,5187-195618-212841-

nav-list,00.html [2010-12-22] 

 

Gymnastikförbundet (2010) För tävlingsledare  

http://www.gymnastik.se/Utbildning/For-Tavlingsledare/  [2010-10-02]  

 

Gymnastikförbundet i siffror 2009 

http://www.gymnastik.se/Om-oss/Korta-fakta-om-Gymnastikforbundet/Gymnastikforbundet-

i-siffror/ [2010-10-04] 

 

Gymnastikförbundet (2010a) Kvinnlig artistisk gymnastik 

http://www.gymnastik.se/ImageVault/Images/id_934/ImageVaultHandler.aspx [2010-10-04] 

 

Gymnastikförbundet (2010b) Truppgymnastik 

http://www.gymnastik.se/ImageVault/Images/id_939/ImageVaultHandler.aspx [2010-09-30] 

 

Gymnastikförbundet (2002) Tumblinggolv på svenska trupptävlingar 

http://www2.gymnastik.se/laddaupp/filer/20021128_141222_36.PDF [2010-10-06] 

 

Gymnastikförbundet (2010c) Redskapsreglemente Truppgymnastik 1/1-31/12, 2010  

http://www.gymnastik.se/ImageVault/Images/id_4597/ImageVaultHandler.aspx [2010-10-13] 

 

Gymnastikförbundet, Svenska Stegserierna 2010-2012, 

http://www.gymnastik.se/ImageVault/Images/id_6192/ImageVaultHandler.aspx 

[2010-12-08]  

 

Video4Coach b, 

http://video4coach.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=43 

[2010-11-05] 

 

Video4Coach b, 

http://video4coach.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=45 

[2010-10-25] 

 

 

 

 

 

6.3 Muntliga källor 
Jan Brønd info@video4coach.com 2010-11-02 

 

 

 

 

 

http://www.fig-gymnastics.com/vsite/vnavsite/page/directory/0,10853,5187-195618-212841-nav-list,00.html
http://www.fig-gymnastics.com/vsite/vnavsite/page/directory/0,10853,5187-195618-212841-nav-list,00.html
http://www.gymnastik.se/Utbildning/For-Tavlingsledare/
http://www.gymnastik.se/Om-oss/Korta-fakta-om-Gymnastikforbundet/Gymnastikforbundet-i-siffror/
http://www.gymnastik.se/Om-oss/Korta-fakta-om-Gymnastikforbundet/Gymnastikforbundet-i-siffror/
http://www.gymnastik.se/ImageVault/Images/id_934/ImageVaultHandler.aspx
http://www.gymnastik.se/ImageVault/Images/id_939/ImageVaultHandler.aspx
http://www2.gymnastik.se/laddaupp/filer/20021128_141222_36.PDF
http://www.gymnastik.se/ImageVault/Images/id_4597/ImageVaultHandler.aspx
http://www.gymnastik.se/ImageVault/Images/id_6192/ImageVaultHandler.aspx
http://video4coach.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=43
http://video4coach.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=45
mailto:info@video4coach.com


71 

 

Bilaga 1 

 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 
FRÅGESTÄLLNINGAR 

 Finns det någon skillnad i valda utförandefaktorer i en rondat med lågt poängavdrag mellan 

truppgymnaster och artistiska gymnaster? 

 Hur korrelerar valda utförandefaktorer med domarens subjektiva bedömning av rondat med lågt 

och högt poängavdrag mellan truppgymnaster och artistiska gymnaster?  

 Hur korrelerar valda utförandefaktorer med varandra i en rondat med lågt respektive högt 

poängavdrag utförd av truppgymnaster och artistiska gymnaster?  

 

VAD? Vilka ämnesord har du sökt på? 

Ämnesord 

Gymnastics, Teamgym, Artistic gymnastics, Women's gymnastics, Tumbling, Roundoff, Speed, 

Power, Technical analysis, Analysis, Vertical velocity, Horizontal velocity, Physiology 

 

VARFÖR? Varför har du valt just dessa ämnesord? 

Vi har valt att söka på dessa ämnesord då de är aktuella för att få fram litteratur som är relevant för 

studien. 

 

HUR? Hur har du sökt i de olika databaserna? 

Databas Söksträng Antal träffar Antal relevanta träffar 

PubMed 

PubMed 

PubMed 

PubMed 

PubMed 

PubMed 

PubMed 

PubMed 

SportDiscus  

SportDiscus  

SportDiscus  

SportDiscus  

SportDiscus  

SportDiscus 

Google  

Tumbling gymnastics 

Teamgym 

Artistic gymnastics and women 

Roundoff and gymnastics 

Tumbling skills 

Tumbling ability 

Gymnastics and technics 

Tumbling and technics 

Gymnastics and tumbling (peer reviewed) 

Gymnastics and roundoff (peer reviewed) 

Tumbling and analysis (peer reviewed) 

Tumbling and ability (peer reviewed) 

Shoulder and roundoff (peer reviewed) 

Sports and technical analysis (peer reviewed) 

Satsbräda, Barr, Bom, Trampett, 

Tumblingolv, Friståendegolv, Hoppbord, 

Rondat, flick flack,  

8 

3 

58 

2 

6 

48 

0 

0 

18 

7 

4 

4 

1 

39 

 

 

10 000 

3 

0 

2 

2 

3 

4 

0 

0 

3 

3 

2 

3 

1 

5  

 

 

10 

 

KOMMENTARER: 

Det finns mycket information och flera biomekaniska studier finns gjorda inom gymnastik.  Ingen 

studie har hittats som studerar våra frågeställningar och vårt ämne.  
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Bilaga 2 

MISSIVBREV 

 

 

 

Bästa gymnastiktränare! 

 

Vi är två studenter som läser på Tränarprogrammet vid Gymnastik och Idrottshögskolan (Stockholm) med 

inriktning mot truppgymnastik och artistisk gymnastik.  Inom Tränarprogrammet ingår en 15 högskolepoäng C-

uppsats (examensuppsats) som vi nyligen har börjat arbeta med.  

 

Vi har i uppsatsen valt att undersöka en gemensam övning som finns inom både truppgymnastiken och den 

artistiska gymnastiken. Vi har därför valt att genomföra en teknikanalys av en rondat. Vårt syfte med studien är 

att är att undersöka tekniken i en av domare bra bedömd rondat på tumblinggolv som genomförs med 

truppteknik samt en av domare bra bedömd rondat på voltgolv som genomförs med AG-teknik.  

 

Vi har valt att kontakta tre föreningar som ska ingå i undersökningen. Er förening är en av de utvalda. Vi hoppas 

på att er förening vill ta er tiden att delta i denna undersökning! Vid deltagande ska huvudtränaren för era 

elitgrupper kontakta författarna för att bekräfta deltagande i studien. Därefter ges huvudtränaren ansvar att välja 

ut fyra gymnaster vilken tränaren anser ha den bästa rondaten i övningarna ansatts- inhopp- rondat- flick-flack. 

De fyra utvalda gymnaster från varje förening och disciplin kommer kallas till Åkeshovshallen vid testtillfället. 

Testtillfället är tisdagen den 19/10. För artistiska gymnaster är tiden kl. 9.00-10.30 och för truppgymnaster är 

tiden kl. 10.30-12.00  

 

Vid testtillfället kommer först gymnasterna att få värma upp. Därefter ska var och en av gymnasterna genomföra 

övningarna ansatts-inhopp-rondat-flick-flack fyra gånger under videofilmning. Truppgymnasterna kommer att 

genomföra testet på tumblinggolv och artistiska gymnaster på voltgolv. Gymnasterna kommer också att vägas 

och mätas samt svara på några hälsofrågor samt genomföra ett fåtal tester. De tester som kommer att genomföras 

är ett löphastighetstest på 20 meter, flexibilitetstest i axlarna och handstandstryck. Beräknad tid för avsatt 

testtillfälle är cirka 1,5 timme.  

 

Gymnasterna bör vid testtillfället vara klädda i svarta tajta kläder, till exempel leggings till fotknölarna samt 

svart linne. Markörer i form av vit tejp kommer att placeras på utvalda platser som handled och fotled. 

Videofilmat material kommer att bearbetas i ett analysprogram för att få 3D simulering. Resultatet kommer att 

kvantitativt bearbetas.  

 

Deltagande i studien är frivillig och får när som helt avbrytas av försökspersonen utan att förklaring behövs. Inga 

namn på deltagande försökspersoner kommer att nämnas i studien utan anonymitet garanteras. Resultatet i 

undersökningen kommer inte att kopplas ihop med deltagande föreningar. 

 

Skriftligt tillstånd krävs från deltagande försökspersoner. Tillstånd från föräldrarna kommer att sökas av 

författarna för gymnaster som är under 18 år. Vidare information kommer också ges till alla huvudtränare 

angående urval av gymnaster samt procedur vid testtillfället.  

  

Medgivande från huvudtränaren/förening att delta i studien ska bekräftas via mail senast den 16/10. 

 

Önskar du ytterligare upplysningar om den aktuella uppsatsen eller testgenomförandet får du gärna höra av dig 

till någon av oss uppsatsskrivare, på telefon eller mail. 

 

Linda Henriksson (ansvarig trupp)                 Michael Hultén (ansvarig AG) 

Tel. 0723019890                          Tel.  0705952202 

linda.henriksson89@hotmail.com                 michael@hult1.se 

 

Tack på förhand för din, dina gymnasters och er förenings medverkan!  

 

Linda Henriksson och Michael Hultén 

Gymnastik och Idrottshögskolan, Stockholm 

mailto:linda.henriksson89@hotmail.com
mailto:michael@hult1.se
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Bilaga 3 

Blankett för informerat medgivande  
 
Information 

 

Du inbjuds härmed att delta i en studie som genomförs av Linda Henriksson och Michael Hultén på 

Tränarprogrammet vid Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm. Syftet med studien är att undersöka 

tekniken i en av domare bra bedömd rondat på tumblinggolv som genomförs med truppteknik samt en av domare 

bra bedömd rondat på voltgolv som genomförs med AG-teknik.  

 

Om du väljer att delta kommer du att under videoinspelning få genomföra övningarna ansats-inhopp-rondat-

flickis fyra gånger på voltgolv/tumblinggolv. Innan genomförandet kommer du att få genomföra valfri 

individuell uppvärmning under 20 minuter. Du kommer även att få utföra ett test som mäter flexibilitet i 

axelpartiet samt ett löphastighetstest på 20 meter och ett test där du genomför handstandsstuds på en kraftplatta. 

Under videoinspelningen kommer du att bära svarta tajta kläder samt vita markörer kommer att fästas på 

bestämda platser på kroppen för att underlätta vid bearbetningen av datamaterialet i redigeringsprogrammet 

SkillSpector. Tidsåtgången vid testgenomförandet beräknas vara ungefär 1,5 timme.  

 

Ditt deltagande är inte förenat med några risker. Dock är det viktigt att du är helt frisk och kan prestera ditt bästa 

vid videofilmningen av ansatts-inhopp-rondat-flickis. För att säkerställa att du är vid full hälsa kommer vi be dig 

fylla i en hälsodeklaration samt du kommer att vägas och mätas.  

 

Ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan även avbryta ditt deltagande när som helst utan några frågor eller 

negativa konsekvenser för dig. All information som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och kommer 

endast ses av undertecknade och vår handledare. Resultatet från studien kommer att publiceras i form av en C-

uppsats. Inga individuella data kommer att publiceras utan enbart gruppdata.  

 

Du kommer också att efter en tid få reda på dina testresultat, vilket de flesta upplever som värdefullt och 

intressant. Vi ber dig därför att ange din e-postadress längst ned i formuläret. Ange även om du vill få ett 

exemplar av C-uppsatsen. Var god att observera att det kan dröja upp till ett halvår innan slutrapporten är färdig.  

 

Om du väljer att delta ber vi dig att skriva under längst ned på denna sida. Ditt informerande medgivande 

kommer att förvaras separat från dina övriga data så ingen koppling kan ske mellan ditt namn och de data vi 

samlar in.  

 

Har du några frågor om studien, tveka inte att ringa/e-posta till de ansvariga för studien: 

 

Linda Henriksson (ansvarig trupp)                 Michael Hultén (ansvarig AG) 

Tel. 0723019890                              Tel.  0705952202 

linda.henriksson89@hotmail.com                michael@hult1.se 

________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMERAT MEDGIVANDE 

 

Jag har läst ovanstående information och går med på att delta i studien. Jag förstår att mitt deltagande är helt 

frivilligt och jag kan avbryta mitt deltagande när som helst utan några frågor. Jag förstår också att resultaten så 

småningom kommer att redovisas i en studentuppsats.  Jag är informerad om att denna blankett med min 

namnteckning kommer att sparas, men på en annan plats än de data som samlas in så ingen koppling kan ske 

mellan mig som person och insamlade data.  

 

Namn (texta):..............................................................Namnteckning: .................................... ............................ 

 

Målsmans medgivande (gymnaster under 18år):............................................................................................  

 

Datum: .............................................     E-post:...................................................................................................     

 

Vill du få ett exemplar av C-uppsatsen:        Ja        Nej 

 

mailto:michael@hult1.se
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HÄLSODEKLARATION 

 
Förnamn: .........................................................................................  

Efternamn: ........................................................................................ 

Födelsedatum: .................................................................................. 

Längd: ............................................................................................... 

Vikt: ................................................................................................... 

 

Har du någon skada som du i dagsläget känner av?                  Ja         Nej 

Om JA, i så fall vad för skada? ............................................................................................. 

När fick du denna skada? .......................................................................................................... 

 

Har du någon sjukdom som du i dagsläget känner av?     Ja         Nej 

Om JA, i så fall vad för sjukdom? .............................................................................................. 

När fick du denna sjukdom? .......................................................................................................... 

 

Hur uppskattar du din fysiska hälsa i allmänhet?    

Mycket bra        Bra         Dålig        Mycket dålig 

 

Hur uppskattar du din fysiska hälsa idag? 

Mycket bra        Bra        Dålig        Mycket dålig 

 

Hur uppskattar du din psykiska hälsa i allmänhet? 

Mycket bra        Bra        Dålig        Mycket dålig 

 

Hur uppskattar din psykiska hälsa idag? 

Mycket bra        Bra        Dålig        Mycket dålig 

 

Vilken nivå tävlar du på ? 

 

Hur länge har du tränat gymnastik? 

 

Annat:..........................................................................................................................................................

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

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

.................................................................................................................................................................... 
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SkillSpector 

Efter konvertering importeras filerna till programmet SkillSpector version 1.2.5 för vidare analys av 

rörelserna. Programmet SkillSpector möjliggör för att en kvantitativ mätmetod kan användas vid 

analys av materialet.  

Analysprogrammet SkillSpector har följande funktioner: 

·   Video overlay for direct video on video comparisson 

·   2D and 3D analysis 

·   Standard model definitions for fast analysis 

·   Semi-automatic digitizing using image processing techniques 

·   Easy advanced analysis of linear and angular kinematic data 

·   Calculation on intertia 

·   3D representation of movement 

·   Simple video calibration 

·   and much more 

 

(Video4Coach b.) 

Programmet SkillCapture utvecklare heter Jan Brønd och kommer från Danmark. Utvecklingen av 

programmet började cirka år 1998 då Jan arbetar i USA med mjukvara för biomekanik. Jan tyckte det 

var mycket svårt och ville ha något som var lätt. Han såg samtidigt att eleverna på Köpenhamns 

universitet (där han studerade) hade svårt med biomekanik och för att se hur den skulle användas i 

praktiken. För Jan är biomekanik det mest essentiella. Jan är truppgymnastiktränare för Svendbog GF 

Danmark och tillämpar biomekaniken på alla träningar. Syftet med programmets utveckling var därför 

att göra en mjukvara som kan illustrera biomekanik i praktiken som skulle göra det lättare att förstå. 

 

SkillSpector är ett avancerat verktyg för video-baserade rörelseanalys. Det är inte något som tränare 

ofta använder. Som tränare arbetar Jan med teknik/felsökning på flera nivåer: 

 

1. Muntligt (tala om vad som är felet) 

2. Modell (låt någon annan visa hur man ska göra) 

3. Mottagning/Support 

4. Video (se sig själv utföra övningen, kommer här SkillCapture in) 

5. Video med modell (jämföra sitt utförande med optimal modell) 

6. Kinematik (SkillSpector) 

  

Att använda SkillSpector är gratis för alla och Jan hoppas med det att fler tränare ska ha möjlighet att 

använda programmet.  Redan finns många användare i Australien, Markedonien, USA och Danmark. 

(Jan Brønd) Programmet SkillSpector används i undervisningen på Tränarprogrammet vid Gymnastik 

och Idrottshögskolan i Stockholm. 

 


