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Sammanfattning 

 

Syfte: Syftet med denna studie var att jämföra den akuta effekten av unilateralt drop-hopp 

(ULDH) med effekten av knäböj på resultatet i hopphöjd vid Counter Movement Jump (CMJ) 

samt stående 5-steg i hopplängd, kontakttid och flygtid och se om de finns något samband 

mellan dessa.   

Frågeställningar: Har en unilateral unilateralt ULDH och knäböj liknande akut effekt på 

hopprestation vid CMJ? Har ULDH och knäböj någon akut effekt på horisontell hopplängd? 

Påverkas kontakttiden och flygtiden vid stående 5- steg av knäböj respektive ULDH och finns 

det något samband mellan dessa?  

Metod: En crossover studie med 6 st juniorer i friidrott inom grenen sprint (ålder 18 ± 2 år, 

vikt 70,5 kg ± 12kg.  max i knäböj låg på 90 kg ± 24 kg). Vid tre tillfällen testades deltagarna 

i stående 5 steg samt CMJ med olika aktivering 8 minuter innan interventionshopp, 

intervention 1 vila, intervention 2 knäböj 90 % av 1RM och intervention 3 ULDH från 30 cm.   

Resultat: Studien visar på att knäböj har en tydlig effekt på vertikal hoppförmåga och några 

analyser visar effekt av ULDH. Inga signifikanta resultat för någon intervention på horisontell 

hoppförmåga. Inga korrelationer mellan horisontell hoppförmåga, kontakttid och flygtid 

hittades.  

Slutsats: Studien bekräftar att knäböj har en akut effekt på vertikal hoppförmåga, samt att det 

finns tendenser till att ULDH har det. Däremot krävs ytterligare forskning på akuta effekter på 

horisontell hoppförmåga.  
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1 Bakgrund 
Sprint är en gren som ställer krav på både snabbhet, explosivitet och maximal styrka. Hur 

snabbt du springer beror på två olika variabler, steglängd och stegfrekvens. För att kunna 

springa snabbare behöver sprintern alltså antingen öka steglängden eller öka stegfrekvensen, 

alternativt förbättra båda två, så länge förbättringen av den ena parametern inte försämrar den 

andra. (Gidewall & Rydén 2012, s. 22 ff). Grenen förknippas även med kraftutveckling vilket 

innefattar delar som acceleration, maximal hastighet och bibehållen maximal hastighet. 

(Renato et al. 2013, s. 124 f.f). Efter en maximal muskelkontraktion uppstår både en trötthet 

och en postaktiveringspotentiering i muskeln. Tröttheten försvinner dock snabbare än 

potentieringen och ger under en tidsperiod möjlighet till förbättrad prestation karakteriserad 

av en ökning av ”rate of force devolopment” (Hancock, Sparks & Kullman 2015, s .912). 

Postaktiveringspotential (PAP) kan användas i både powerträning för att öka stimuleringen av 

en plyometrisk övning så kallad komplex träning eller inför tävling för att förbättra 

prestationen i en explosiv idrottsgren. Mekanismen av PAP kan ha olika förklaringar men tros 

kunna bero på antingen en ökad känslighet hos motorneuron eller fosforylering av 

myosinreglerade kedjor som två möjliga förklaringar. (Tillin & Bishoper 2009, s. 148 f.f).  

 

Studier har visat att övningar med högt motstånd gett effekter som ökad styrke/power-

produktion i en efterföljande plyometriska övning. I en jämförelse mellan knäböj och 

frivändning (3 repetitioner på 90 % av 1RM) inför en sprintprestation framkom att 

frivändningen förbättrade sprinttiden med 3,05% och knäböj med 2,16%. Författaren 

diskuterar att orsaken till detta skulle kunna vara att frivändning är en övning med hög kraft 

och hög hastighet medan knäböj är en övning med hög kraft men kan ha en lägre hastighet. 

(Seitz, Trajan & Haff 2014, s. 643 f.f). Något motsägande till detta är en studie av McCann 

och Flanagan (2010, s. 1289 f.f) som inte visar på någon signifikant skillnad mellan dessa 

övningars akuta effekt vid mätningar av medelvärde på vertikala hopprestationer. Men tittade 

man på individer i undersökningen kunde man se variationer mellan individer, en del 

förbättrade sin vertikala hoppförmåga i större utsträckning efter frivändning och andra efter 
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knäböj. Det samma gällde vila då en del hade bättre resultat efter 4 minuters vila, andra efter 

5 minuter. (McCann & Flanagan 2010, s. 1289 f.f).  

Knäböjens akuta effekt har undersökts i ett flertal studier (Comyns et al. 2007, s. 64 f.f; 

Ruben et al 2010, s. 363; Eventivich, Colnely och McCawely 2015, s. 228 f.f; Scott och 

Docherty 2004, s. 202 f.f). En studie av Ruben et al (2010, s. 363) visade på att en serie med 

knäböj med ökande belastning gav en signifikant förbättring av kraftutveckling vid 5 

horisontella hopp över häckar 5 minuter efter potentiering. Däremot inga signifikanta 

förändringar i effektutveckling eller utveckling av hastighet (ibid s, 363). Eventivich, Colnely 

och McCawely (2015, s. 228 f.f) visar på signifikant förbättring i både hopphöjd och 

hopplängd 8 minuter efter 3 repetitioner knäböj på 85% av 1RM. Däremot visar resultatet i 

Scott och Docherty (2004, s. 202 f.f) inga signifikanta förbättringar av varken vertikal eller 

horisontell hopprestation 5 minuter efter 5 RM knäböj. Enligt Ruben et al (2010, s. 363 f.f) 

finns en signifikant relation mellan maximal styrka och hur stor akut effekt övningen har i 

maximal effektutveckling och utveckling av maximal hastighet då de starkare deltagarna fick 

en större effekt på horisontella hopp. I en studie har Comyns et al. (2007, s. 64 f.f) gjordes ett 

försök att hitta den optimala belastningen för PAP. Denna studie visar på att knäböj på 65%, 

80% samt 93% av1RM har akut negativ effekt på hoppförmågan. Men när man tittade på 

parametern kontakttid framkommer en signifikant förbättring efter knäböj på 93% av 1RM 

som skulle kunna förklaras med en ökad neuromuskulär aktivering. (ibid 2007, s. 64 f.f). 

Hanson, Leigh och Mynark (2007, s.1015) menar dock på att kontakttid i vertikala hopp inte 

påverkas signifikant av ett set knäböj före hopprestation oavsett om intensiteten på lyften är 

hög eller låg.  

Andra studier har undersökt akut effekt av plyometriska övningar (Lima et al 2011, s. 326 f.f; 

Esformes, Cameron & Bampouras 2010, s. 1912 f.f). Lima et al (2011, s. 326 f.f) undersökte 

drop-hoppets (DH) akuta effekt på 50 meter sprint i syfte att försöka ta reda på hur länge 

effekten av PAP går att utnyttja. Denna studie visar på att sprinttiden var signifikant 

förbättrad 10 och 15 minuter efter hoppen. Även hopptesterna visade på liknande resultat med 

signifikant förbättring av hopphöjd 15 minuter efter potentiering. Hopphöjden i ett vertikalt 

Counter Movement Jump (CMJ) ökade med 6,1% efter 5 mins vila och med 4,0 % efter 15 
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min Detta tyder på att tiden för maximal PAP är olika för olika typer av övningar. (ibid, s. 326 

f.f). Även andra studier har försökt hitta den optimala tiden för vila mellan potentiering och 

prestation (Comyns et al 2006, s. 472; Kilduff et al 2007, s. 1136). Kilduff et al (2007, s. 

1134) menar på att 8-12 minuters vila mellan potentiering och explosiv prestation gav 

signifikant förbättrad effektutveckling på CMJ efter 3RM knäböj men inga signifikanta 

förbättringar varken 4 min, 16 min eller 20 min efter potentiering. Dessutom var 

hoppförmågan signifikant försämrad 15 sekunder efter potentiering (Kilduff et al 2007, s. 

1136). Comyns et al (2006, s. 472) använde sig av vilointervaller på 30 sek, 2 min, 4 min och 

6 min vilket inte visade på någon förbättrad hoppförmåga men en icke signifikant förbättring 

sågs efter 4 min på enbens CMJ (ibid, s. 472). Lowery et al (2012, s. 3323) använde sig av 

viloperioder på 2, 4, 8, 12 minuter efter knäböj vid olika intensitet. Belastningen definierades 

som lågintensiv vid 56% av 1 RM, medelintensiv belastning vid 70% av 1RM och 

högintensiv belastning vid 93% av 1RM. Resultatet visar att vid hög belastning var den 

vertikala hopphöjden som högst 4 till 8 minuter efter potentiering och var tillbaka på baseline 

efter 12 minuter. Vid medelhögbelastning var effekten som störst efter 4 minuter och tillbaka 

på baseline efter 8 minuter, vid låg belastning visade ingen effekt (Lowery et al 2012, s. 

3323). Även Naclerio et al (2015) menar på att övningens volym har en betydande roll för 

PAP och menar att hög och medelhög volym knäböj har större effekt på PAP jämfört med låg 

volym.  

Ytterligare studier har gjorts på plyometrisk övningars akuta effekt där Esformes, Cameron 

och Bampouras (2010, s. 1912 f.f) jämförde effekten av knäböj och plyometriska hopp på 

vertikal hoppförmåga. Resultatet visade på en något bättre hopphöjd efter knäböj jämfört med 

plyometrisk potentiering som gav likande resultat som inaktivitet. Förbättringen efter knäböj 

var dock inte signifikant. (Esformes, Cameron & Bampouras 2010 s. 1915). Dobbs et al 

(2015, s. 668) menar på att både unilaterala och bilaterala hopp i det horisontella planet hade 

större relation till sprinthastighet när kraftutveckling undersöks och jämförs med bi- och 

unilaterala vertikala hopp. Detta bortsett från bilateralt Squat Jump (SJ). De menar på att 

kraftutvecklingen både i medelvärde och dess högsta värde i horisontella CMJ och DH är i 

högre grad korrelerade med sprinthastighet vid 10, 20 och 30 meter jämfört med samma hopp 

vertikalt. Dock visar bilaterala SJ både vertikalt och horisontellt på större korrelation till 
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sprinthastighet i jämförelse med CMJ och DH. Vad gällde unilaterala hopp visade alla 

horisontella hopp sig vara i högre grad korrelerade med sprinthastighet i jämförelse med 

vertikala hopp av samma slag. Detta skulle kunna innebära att träning med övningar i det 

horisontella planet är mer överförbara till sprint än träning i det vertikal planet. (Dobbs et al 

2015, s. 668 f.f).  

1.1 Forskningsläge 

Enligt tidigare forskning spelar belastningen på aktivering roll för den akuta effekten, 

belastningen behöver vara hög för att ge effekt (Lowery et al 2012 s. 3323). Det visar även på 

att DH från 75 cm höjd gav positiv effekt vid efterföljande spinttester och hopptester (Lima et 

al 2011, s. 326 f.f), och det står även klart att den maximala styrkan påverkar utsträckningen 

av den akuta effekten (Ruben et al 2010, s. 363 f.f). Flera resultat tyder alltså på och att det 

finns ett sätt att öka den explosiva förmågan genom aktivering (Lima et al 2011, s. 326 f.f ; 

Eventovich, Conley & McCawley 2015, s. 338 f.f; Comyns et al 2007, s. 64 f.f; Hancock, 

Sparks & Kullman 2015, s .912; Kilduff et al 2007, s. 1134; Lowery et al 2012, s. 3323). 

Forskningen visar på att resultat som förbättrad hopprestation och förbättrad sprinttid har 

uppkommit efter en viloperiod mellan 4-12 minuter (Kilduff et al 2007, s. 1134; Lowery et al 

2012, s. 3323; Comyns et al 2006, s. 472). Dock är största delen av studierna som visar på 

effekt gjorda med knäböj (Kilduff et al 2007, s. 1134; Eventovich, Conley & McCawley 2015 

s. 338 f.f; Comyns et al 2007, s. 64 f.f) eller frivändningar (McCann & Flanagan 2010, s. 

1289 f.f; Seitz, Trajan & Haff 2014, s. 645 f.f) vilka båda kräver utrustning som inte finns 

tillgänglig i tävlingssituation. Få studier har visat stöd för att använda plyometriska övningar 

för potentiering, Esformes, Cameron och Bampouras (2010, s. 1912 f.f) kom i sin studie fram 

till att plyometrisk potentiering gav liknande resultat som inaktivitet. Av de två studier som 

undersökt kontakttid menar Comnys et al (2007, s. 67) på att aktivering påverkar kontakttiden 

medan Hanson, Leigh och Mynark (2007, s.1015) menar på att kontakttid i vertikala hopp inte 

påverkas signifikant av aktivering. Som beskrivet i bakgrunden visar studier på att 

horisontella unilaterala hopp i stor relation går att överföra till sprintförmåga (Dobbs et al 

2015, s. 668). Dock har ingen av de studier som genomgåtts i denna studie undersökt 

unilaterala plyometriska övningar och dess akuta effekt på varken vertikala hopp, horisontella 

hopp eller på kontakttid. Lowery et al (2012, s. 3323) menar på att belastningen har en 
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betydande roll för postaktiveringspotentialen. Genom att utföra hopp unilateralt ökar 

belastningen och frågan är om detta skulle kunna ge en potentieringseffekt likt den som 

uppnås med yttre belastning. Unilateralt drop-hopp (ULDH) är något som inte kräver 

utrustning och lätt skulle kunna läggas in i en tävlingsuppvärmning vilket är svårare med 

knäböj och frivändningar. Ingen tidigare studie har heller tittat på PAPs effekt på fem 

unilaterala horisontella hopp. Då horisontella unilaterala hopp har stark koppling till 

sprintförmåga är detta intressant för sprinters och resultatet av detta skulle kunna ge en 

indikation för övningens effekt på sprint varför detta ämnas undersökas i denna studie.  

2. Syfte  
Syftet med den här studien var att jämföra den akuta effekten av den ULDH, med den akuta 

effekten av knäböj på resultatet i hopphöjd vid CMJ samt hopplängd vid stående 5-steg. 

Utöver detta även undersöka om kontakttid och flygtid har något samband med hopplängd i 

stående 5 steg hos sprintjuniorer.  

2.1 Frågeställning 

Har ett ULDH och knäböj liknande akut effekt på hopprestation vid CMJ? 

Har ULDH och knäböj någon akut effekt på horisontell hopplängd?  

Påverkas kontakttiden och flygtiden vid stående 5 steg av knäböj respektive ULDH och finns 
det något samband mellan dessa? 	  	  	  	  
 

3. Metod 

3.1 Deltagare och utförande 

Studiens design var en cross-over studie vilket innebär att alla deltagare i studien genomför 

samma tester vid varje tillfälle och jämförs mot sina egna resultat. Studien utfördes över fyra 

tillfällen alla i samband med deltagarnas planerade träning. Sex personer genomförde 

samtliga testtillfällen. Testpersonerna valdes ut via ett bekvämlighetsurval. Deltagarna var 

alla medlemmar i en friidrottsförening och tränade i samma träningsgrupp. Deltagarna var 

mellan 18 ± 2 år, hade en medelvikt på 70,5 kg ± 12,3kg och deras beräknade max i knäböj 
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låg på 90 kg ± 24,2 kg. Alla som deltog i studien tränade minst sex pass per vecka. 

Övningarna i studien var alla övningar som var en del av deltagarnas vardagliga träning och 

de hade alla utfört minst två styrkepass i veckan under minst ett och ett halvt års tid.  

 

Vid testtillfällen användes Ivar jump system, inställt på 1 ms, för mätning av kontakttid och 

flygtid vid stående 5 steg samt för att mäta höjd i CMJ. Hur långt deltagarna hoppade i 

stående 5 steg mättes med måttband. För knäböj användes en 20 kgs skivstång samt 

viktplattor, som kontrollvägdes inför tester och för ULDH användes en 30 cm hög låda. Alla 

tester utfördes i en friidrottshall på en gympasalsgolvyta och på samma underlag varje gång.  

 

Första veckan bestod av ett testtillfälle då den standardiserade uppvärmningen testades samt 

knäböjstester gjordes. I knäböjstestet testades 2RM utifrån vilket 1RM beräknades. 

Anledningen till att 2RM test gjordes var att detta var vad deltagarna tidigare gjort. För att 

kunna jämföra knäböjresultaten mot deras tidigare resultat och göra det som deltagarna har 

vana att göra användes 2RM test. Godkänd knäböj bedömdes som lårben parallellt med 

golvet. Sex dagar efter knäböjstesterna genomfördes nästa testtillfälle. Mellan de tre 

interventionstillfällena var det 48 timmar. Detta val av vila var i enlighet med tidigare studier 

(Kilduff et al 2007, s. 1137; Ruben et al 2019, s. 361). Alla testtillfällen genomfördes vid 

samma tid på dygnet. För att delta i studien krävdes att deltagarna tränade regelbundet minst 

fem gånger/vecka, hade vana att utföra övningar så som knäböj, DH, stående 5-steg samt 

CMJ, inga gränser för resultat sattes för deltagande i studien. Under studiens gång 

genomfördes övrig träning som vanligt och deltagarna uppmanades att äta och sova samt 

bedriva sin vardag som vanligt. Innan studiens första testtillfälle fick alla deltagare fylla i ett 

formulär med längd, vikt, ålder samt om de hade några skador i ben/underkropp samt om 

dessa skador begränsat dem i träningen senaste månaden. Deltagarna fick inför varje 

testtillfälle skatta sin trötthet i benen. Statistiska analyser genomfördes för att se om det fanns 

någon korrelation och signifikanta skillnader mellan de olika variablerna. 

 

Varje testtillfälle startades med en standardiserad uppvärmning som innehöll fem minuter 

jogg i valfritt tempo, dynamisk rörlighet framförallt för underkropp samt traditionell 
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löpskolning. Efter uppvärmning fick deltagarna två minuters vila efterföljt av första testet i 

stående 5 steg, se figur 1 för förtydligande av studiens upplägg. Deltagarna uppmanades att 

starta med båda fötterna parallellt och hoppa så långt som möjligt landandes på vartannat ben 

och längden till den femte isättningen uppmättes, varje deltagare genomförde ett försök per 

test. Mättning av hoppet skedde från tåspets vid starten till häl vid sista isättningen. 

Kontakttider och flygtider dokumenterades, dock räknades den första kontakttiden bort då 

deltagarna startade ståendes inne i mätfältet. Efter detta fick deltagarna 8 minuters vila för att 

sedan göra samma hopp igen. Valet av vila gjordes i enlighet med flera tidigare studier som 

valt samma vilointervall (Kilduff et al 2008, s. 798; Kilduff et al 2007, s. 1136; Eventivich, 

Colnely & McCawely 2015, s. 228 f.f). De stående 5 stegen följdes av 30 minuters vila. Efter 

vila genomfördes första testet i CMJ, även här genomförde varje deltagare ett försök efterföljt 

av 8 minuters vila och sedan ytterligare ett hopp. Hopphöjd mättes även här med hjälp av Ivar 

jump system.  

 

Testtillfälle nummer två var upplagt på samma sätt. Deltagarna genomförde samma 

uppvärmning. Två minuter efter första försöket stående 5 steg genomfördes en knäböjsserie. 

Tre set genomfördes, ett set med fem repetitioner på 30% av 1RM, ett set med tre repetitioner 

på 70% och sista setet med tre repetitioner på 90%. Mellan varje set vilade deltagarna i minst 

två minuter. Detta upplägg hämtades från en studie av Ruben et al (2019, s. 361). Efter 

knäböjen vilade deltagarna i 8 minuter innan de genomförde stående 5 steg hopp nummer två. 

Detta efterföljdes av 30 minuters vila för att sedan göra samma procedur med CMJ.  

 

Testtillfälle nummer tre innehöll samma standardiserad uppvärmning och stående 5 steg. Efter 

första försöket stående 5 steg genomfördes två serier med fem stycken ULDH per ben. Detta i 

likhet med tidigare studier (Lima et al 2011, s. 324). Som förberedelse för ULDH 

genomfördes en hoppserie med 24 hopp, snabba vristhopp, snabba vristhopp på höger ben, 

snabba vristhopp på vänster ben och vertikala hopp, sex hopp per övning med 15 sekunders 

vila mellan varje övning. Detta upplägg av förberedelser inför ULDH hämtades från en studie 

med liknande design som denna (Esformes, Cameron & Bampouras 2010, s. 1913). För 

ULDH användes en 30 cm hög låda. Valet utav höjd på låda gjordes utifrån flera tidigare 
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studier gjorda på dropp-hop (Lima et al 2011, s. 326 f.f; Comyns et al 2007, s. 62; Matic et al 

2015, s. 3304) Efter hoppen vilade deltagarna i 8 minuter innan de genomförde sitt andra 

stående 5 steg. Samma procedur genomfördes med CMJ efter 30 minuters vila. Alla 

viloperioder i studien var aktiva där deltagarna uppmanades att gå runt i hallen. För att göra 

det så grenspecifikt som möjligt uppmanades deltagarna att vara aktiva på samma sätt som i 

väntan på en tävlingsprestation.  

 

Figur 1. Schematisk bild över studiens design. Hur varje testtillfälle strukturerats upp från 

uppvärmning till interventioner samt viloperioder.  
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3.2 Validitet och reliabilitet 

Det är vid mätningar i en studie viktigt att ta hänsyn till tolkningar av mätvärdet som kan 

påverka studien validitet. Det finns olika typer av validitet. Logisk validitet innebär 

exempelvis att mätning av förflyttningshastighet mäts med tid över en sträcka (Thomas, 

Nelson & Silverman 2015, s. 203 ff). I denna studie är att hopplängd mäts med måttband 

logiskt validerat samt att kontakttid och flygtid mäts i tidtagning. ”Concurrent criterion 

validity” används i många studier om fysisk testning och innefattar korrelering av ett 

instrument med ett kriterie. Denna typ av mätning innefattar en sedan tidigare redan validerad 

eller accepterad mätning. (Ibid s. 203 f.f) I denna studie används ett Ivar jump system som 

tidigare använts för mätning av hopphöjd, kontakttider och flygtider och anses därför som ett 

validerat system för typen av testning som genomförts i studien.   

 

Reliabilitet syftar till att mätningar utförda i studien går att upprepa. Mätfel kan uppstå på 

grund av mätinstrumentet, testets anvisning, testpersonens fysiska eller psykiska tillstånd. 

(Ibid s. 208). Alla dessa mätfel har försökt att elimineras i så stor utsträckning som möjligt 

genom att standardisera testerna, göra likadant vid varje testtillfälle, ge alla deltagare samma 

information och inför tester planera vilken information som deltagarna ska delges och hur 

anvisningar för tester ska ges. Glatthorn et al (2011, s. 559) har i en studie kommit fram till att 

system liknande det använda i studien (optojump) visar på hög validitet och test-återtest 

reliabilitet med mätfel på 1,03 cm. 

  

I enlighet med vetenskapsrådet efterföljs de etiska principerna om informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innefattar 

att informera deltagare i studien om studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002 s. 7) vilket gjordes 

genom att i god tid innan studien påbörjades informera deltagarna om vad som skulle göras, 

vad syftet var och hur det skulle gå till. Samtyckeskravet innefattar att deltagarna i studien har 

rätt att på egen hand bestämma över sitt deltagande i studien och ett inhämtande av detta 
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måste erhållas (Vetenskapsrådet 2002, s. 9).  Deltagarna i studien skrev inför första 

testtillfället på ett medgivande efter att ha fått information om att deras deltagande i studien 

var frivillig och att de hade rätt att avbryta när som helst. Konfitendiatlitetskravet syftar till att 

deltagarna i studien garanteras anonymitet och att omhändertagandet av exempelvis 

personuppgifter förvaras på ett sätt som ger anonymitet (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). 

Nyttjandekravet syftar till att garantera deltagarna i studien att information insamlad under 

studien endast används till det som studien avser (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Även detta 

informerades deltagarna i studien om i informationsbrevet innan studien påbörjades. Efter 

studien färdigställts förstörs testprotokoll och övriga dokument. Då deltagarna alla är över 15 

år och inget etiskt känsligt material samlas in är föräldrar till icke myndiga deltagare 

informerade om studien men ej tillfrågade om medgivande. Medgivande var inhämtat av 

deltagarna själva.  

3.1 Statistik 

Shapiro-Wilk test användes för att analysera om data är normalfördelad (Kirkwood & Sterne, 

2003, s. 111). Repeated one-way ANOVA användes för att jämföra variationen mellan olika 

grupper med variationen inom varje grupp. Detta test används när varje deltagare har testats 

på samma kontinuerliga skala tre eller fler gånger och signifikant p-värde	 ≤0,05 innebär att 

det finns en skillnad mellan grupperna. (Ibid, s. 249, 258). Analysen används dels att 

analysera skillnad mellan hopp innan och efter intervention samt att analysera endast hopp 

efter intervention dvs vila, knäböj och ULDH. 

 

Repeted two-way ANOVA användes för att analysera variation mellan grupper och gör det 

möjligt att titta på enskild och samlad effekt av två oberoende variabler på en beroende 

variabel samt undersöker även interaktionseffekt mellan två variabler. (ibid, s. 265). I denna 

studie analyserades interaktionseffekt mellan stående 5-steg, kontakttid och flygtid vid de 

olika interventionerna vila, knäböj och ULDH. Dependent (paird-samples) T-test användes 

för att jämföra medelvärdet hos samma grupp vid olika tillfällen (ibid, 239). Det används för 

att jämföra skillnader i medelvärdet mellan olika hopphöjder, hopplängder, kontakttider och 

flygtider från olika testtillfällen. Pearsons korrelationstest används för att analysera den 
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styrkan och riktningen på den linjära relationen mellan studiens olika variabler (ibid, s. 128). 

Alla värden som anges i studien är medelvärden ± standardvariation.  

 

4. Resultat 
Resultatet av normalfördelningstest visar på normalfördelad data bortsett från ett fåtal av 

mätningarna (under 5 % av alla variabler) av kontakttid och flygtid. Resultatet redovisas 

utifrån maximal hopphöjd maximal hopplängd och kontakttid samt flygtid.  

 

4.1 Maximal hopphöjd 

I resultatet av CMJ framkom att deltagarna försämrade resultatet i maximal hopphöjd efter 8 

minuters vila med 1,1 cm ±1,5 cm. Detta är en försämring med 2,6 % i hopphöjd, se figur 2. 

Detta resultat visade inte på några signifikanta skillnader mellan hopp innan och efter vila.  

 

 

Resultatet i maximal hopphöjd förbättrades med 2,7 cm ± 1,6 cm 8 minuter efter knäböj 90% 

av 1RM. Detta är en förbättring med 6,3% i hopphöjd, se figur 3. Vid analys av skillnaden av 

medelvärde mellan hopp innan och efter knäböj framkommer en signifikant skillnad mellan 

hoppen (p-värde = 0,013) jämfört med interventionen vila samt ULDH. Vid analys av hopp 
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Figur 2. Medelvärde ± SD för maximal hopphöjd för kontrollinterventionen vila. Hopp innan 

och efter vila utan föregående aktivering. Resultat redovisat i cm.  
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innan och efter intervention vid samma testtillfälle visas endast en signifikant skillnad mellan 

hopp innan och efter knäböj (p-värde =0,010) inte vid vila och ULDH. 

 

 
 

 

 

Vid 5 stycken ULDH per ben, 8 minuter innan maximal prestation i CMJ, ökade deltagarna 

sin maximala hopphöjd med 1,2 cm ± 1,8 cm. Detta är en ökning med 2,7% i hopphöjd, se 

figur 4. Resultat av skillnaden mellan hopp innan och efter vila jämfört med innan och efter 

ULDH visar inga signifikanta skillnader.  
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Figur 3. Medelvärde ± SD för maximal hopphöjd innan och efter aktivering med knäböj. 

Resultatet redovisas i cm. * = signifikant skillnad.  

Figur 4. Medelvärde ± SD för maximal hopphöjd innan och efter aktivering med ULDH. 

Resultat redovisat i cm.  
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Analyseras skillnaden i medelvärde mellan endast interventionshoppen, dvs efter vila, efter 

knäböj eller efter ULDH, ses signifikanta skillnader mellan de tre olika hoppen (p-värde 

=0,008). Denna gång beror det signifikanta resultatet på skillnaden mellan vila och ULDH. 

Analyseras endast två av interventionerna åt gången ses signifikant skillnad i skillnaden 

mellan hoppen innan och efter vila jämfört med skillnaden mellan innan och efter knäböj (p-

värde = 0,004). Ses bara på hopp efter interventionshoppen är skillnaden efter ULDH 

(p=0.002) och efter knäböj (P=0.027) jämfört med hopp efter vila signifikant, se figur 5.  

 

 
 

 

 

 

4.2 Maximal horisontell hoppförmåga   

Resultatet av stående 5 steg visar att deltagarna hoppade 65, 8 cm ± 84,9 cm lägre efter 8 

minuters vila. Detta en ökning med 6,1 %, se figur 6. Ingen signifikant skillnad framkom 

mellan hopplängd innan eller efter vila.  
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Figur 5. Medelvärde ± SD för interventionshopp, alltså hopp efter vila utan aktivering, 

hopp efter aktivering med knäböj och hopp efter aktivering med ULDH i medelvärde. * 

= signifikant skillnad.  
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Den maximala hopplängden förbättrades med 23,3 cm ± 23,2 cm 8 minuter efter knäböj på 90 

% av 1 RM. Detta en förbättring med 2 %, se figur 7. Vid analys av skillnaden mellan de tre 

interventionerna, hopp innan och efter vila, knäböj och ULDH, framkommer inga signifikanta 

skillnader.  

 

 

 
 

 

950	  

1000	  

1050	  

1100	  

1150	  

1200	  

1250	  

innan	  vila	   e/er	  vila	  

St
åe
nd

e	  
5	  
st
eg
i	  c
m
	  

1080	  
1100	  
1120	  
1140	  
1160	  
1180	  
1200	  
1220	  
1240	  
1260	  

innan	  knäböj	   e/er	  knäböj	  

St
åe
nd

e	  
5	  
st
eg
	  i	  
cm

	  

Figur 6. Medelvärde ± SD för maximal hopplängd i stående 5 steg efter vila utan föregående 

aktivering. Resultatet redovisas i cm.   

Figur 7. Medelvärde ± SD för maximal hopplängd innan och efter aktivering med knäböj. 

Resultatet redovisas i cm.  
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Den maximala hopplängden förbättrades med 7,5 cm ± 22,5 cm efter 5 stycken ULDH per 

ben. Detta motsvarar en ökning med 0,6 %, se figur 8. Resultatet visar inte på någon 

signifikant skillnad mellan hopplängden innan och efter ULDH.   

 

  

 

Skillnad i medelvärde mellan hopp innan och efter intervention visar inte på några 

signifikanta skillnader. Analys av endast interventionshoppens hopplängd, efter vila, knäböj 

samt ULDH, visar inte heller på några signifikanta skillnader mellan de olika 

interventionerna. Vid analys av medelvärdet av två variabler i taget påvisas inga signifikanta 

skillnader mellan interventionerna vila och knäböj eller vila och ULDH. Varken mellan hopp 

innan eller efter någon av interventionerna eller mellan hopp efter vila, knäböj eller ULDH. 

Däremot framkommer att skillnaden mellan hopp efter vila och hopp efter knäböj ger p-värde 

= 0,329 men hopp efter vila och hopp efter ULDH ger p-värde = 0,057.  

 

4.3 Kontakttid och flygtid 

Resultatet av kontakttid visar på att den sammanlagda kontakttiden var 28 ms ± 39,8 ms 

längre efter 8 minuters vila. Detta är en förlängning av kontakttiden med 3,2 %, se figur 9. 

Detta visar inte på någon signifikant skillnad mellan kontakttiderna innan eller efter vila.   
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Figur 8. Medelvärde ± SD för maximal hopplängd innan och efter aktivering med ULDH. Resultatet 

redovisas i cm.  
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Resultatet visar på att kontakttiden var 4,4 ms ± 73,3 ms längre 8 minuter efter knäböj på 90 

% av 1RM. Detta visar på en 0,5 % längre kontakttid vid omgång 2, se figur 10. Inga 

signifikanta skillnader mellan hoppen med eller utan knäböj hittades.  
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Figur 9. Medelvärde ± SD för den sammanlagda kontakttiden för hopp innan och efter vila utan 

föregående aktivering. Resultatet redovisas i ms.  

 

Figur 10. Medelvärde ± SD för  den sammanlagda kontakttiden innan och efter aktivering med knäböj.. 

Resultatet redovisas i ms.  



17 

 

 

 

 

 

Kontakttiden 8 minuter efter 5 stycken ULDH per ben var 19,6 ± 61,9 ms längre, se figur 11. 

Detta innebär en förlängd kontakttid med 2,3%. Inga signifikanta skillnader hittade dock 

mellan kontakttiderna vid hopp med eller utan ULDH.  

 

 
 

 

 

 

Resultatet av skillnaden mellan kontakttid innan och efter intervention visar vid analys inga 

signifikanta skillnader mellan interventionerna vila, knäböj och ULDH. Resultat visar även på 

att det inte finns några signifikanta interaktioner mellan hopplängd och kontakttid och inga 

tydliga samband mellan dessa variabler.  

 

Resultatet för de sammanlagda flygtiderna visar på att flygtiden var 177,3 ms ± 377,2 ms 

kortare efter 8 minuter vila, se figur 12. Detta visar på en 11,2% kortare flygtid efter vila. Det 

var ingen signifikant skillnad mellan hopp innan och efter viloperioden.  
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Figur 11. Medelvärde ± SD för den sammanlagda kontakttiden innan och efter aktivering med 

ULDH. Resultatet redovisas i ms.  
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Resultatet visar på att den sammanlagda flygtiden var 19 ms ±182,8 ms längre 8 minuter efter 

knäböj på 90% av 1 RM, se figur 13. Detta innebär en 1,3% längre flygtid efter knäböj. 

Analyserna visar dock inte på någon signifikant skillnad mellan hopp innan eller efter knäböj.   
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Figur 12. Medelvärde ± SD för den sammanlagda flygtiden innan och efter vila utan 

föregående aktivering. Resultatet redovisas i ms.   

Figur 13. Medelvärde ± SD för den sammanlagda flygtiden innan och efter aktivering med 

knäböj. Resultatet visas i ms.  
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Resultatet visar på att 5 stycken ULDH per ben 8 minuter innan stående 5 steg leder till en 

flygtid 67,6 ms ± 225,1 ms längre än vid hopp utan ULDH, se figur 14. Detta visar på en 

4,1% längre flygtid vid hopp med aktivering genom ULDH jämfört med hopp utan detta. 

Analys av hopp med och utan ULDH visar inga signifikanta skillnader.  

 

 
 

 

 

 

 

Resultatet av skillnaden mellan hopp innan och efter intervention visar inte på några 

signifikanta skillnader mellan några av hoppens flygtider. Resultatet från analys visar även att 

det inte finns några signifikanta interaktioner mellan hopplängd och flygtid och inte heller på 

några tydliga samband mellan hopplängd och flygtid. 
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Figur 14. Medelvärde ± SD för den sammanlagda flygtiden innan och efter aktivering med 

ULDH. Resultatet redovisas i ms.  
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5. Diskussion 
Syftet med den här studien var att jämföra den akuta effekten av ULDH, med den akuta 

effekten av knäböj på resultatet i hopphöjd vid CMJ samt stående 5-steg i hopplängd. Samt 

undersöka om det finns något samband mellan horisontell hopplängd och kontakttid och 

flygtid hos junior sprinters. I enlighet med tidigare forskning (Eventivich, Colnely & 

McCawely 2015, s. 228 f.f; Ruben et al 2010, s. 363 f.f; Kilduff  et al 2007, s. 1134) visar 

resultatet på att knäböj har en signifikant positiv effekt på vertikal hopphöjd om man 

analyserar skillnaden mellan hopp innan och hopp efter intervention vid de olika 

testtillfällena. Tittar vi på endast interventionshoppen ger både knäböj och ULDH en 

signifikant förbättrad effekt på vertikal hoppförmåga och i detta fall en starkare signifikans 

för ULDH jämfört med knäböj och endast vila. Utifrån resultatet i denna studie har alltså 

knäböj en tydlig akut effekt på hopphöjd.  

 

Det finns även resultat som pekar på att ULDH har akut effekt på vertikal hopp. Tidigare 

forskning är tvetydig när det kommer till den akuta effekten av plyometriska övningar. Lima 

et al (2011, s. 326 f.f) visar i sin studie på till att hopphöjden i ett vertikalt CMJ ökade med 

6,1% efter 5 mins vila och med 4 % efter 15 min. Detta medan Esformes, Cameron och 

Bampouras (2010, s. 1912 f.f) kom fram till att plyometrik aktivering hade likande effekt som 

inaktivitet. Inga av dessa studier hade dock använt sig av unilaterala hopp som aktivering. I 

denna studie visar resultatet på att unilaterala hopp har en effekt på vertikal hopphöjd om vi 

endast tittar på hopp nummer två vid varje testtillfälle. I figurer 2, 3 och 4 visas resultatet i 

maximal hopphöjd utifrån de olika testtillfällena i vilka kan ses att hopp nummer ett, innan 

intervention, vid de olika testtillfällena varierar. Tittar vi endast på hoppresultatet av hopp 

innan intervention var det resultatet sämre innan knäböj jämfört med de andra testtillfällena 

vilket skulle kunna påverkat resultatet. Därför har även analyser gjorts där dessa hopp räknats 

bort. Vid dessa analyser framkommer att ULDH och knäböj har en signifikant effekt på 

vertikal hoppförmåga. Detta styrker alltså resonemanget att både knäböj och ULDH har en 

akut effekt på vertikal hoppförmåga.  

 



21 

 

 

 

 

 

Vid endast sex stycken deltagare har ett hopp stor påverkan på medelvärdet vilket kan vara en 

orsak till ojämnheten i förstahoppen av CMJ då ett par av deltagarna hoppat ojämnt 

framförallt vid hopp nummer ett vid de olika testtillfällena. Detta gör det också svårt att dra 

några generella slutsatser utifrån denna studie. Det är möjligt att resultatet hade blivit 

annorlunda om de ojämna resultaten uteslutits från analysen. Dock är det svårt att utesluta 

resultat när det är så få deltagare.  

 

Få studier har undersökt övningars akuta effekt på horisontell hopplängd. En studie av Ruben 

et al (2010, s. 363) visade på att en serie med knäböj med ökande belastning gav en 

signifikant förbättrad kraftutveckling vid 5 horisontella hopp över häckar 5 minuter efter 

potentiering. Scott och Docherty (2004, s. 202) menar i sin studie att 5 RM knäböj inte har 

något akut effekt på horisontell hoppförmåga och Eventivich, Colnely och McCawely (2015, 

s. 228 f.f) visar på signifikant förbättring i både hopphöjd och hopplängd. Resultatet i denna 

studie pekar i enlighet med Scott och Docherty (2004, s. 202) på att knäböj inte har någon 

akut effekt på hopplängd i stående 5 steg vilket inte heller ULDH verkar ha. Tittar man på 

stående 5 steg och dess hopplängd visar studien inte på några signifikanta skillnader mellan 

hoppen i någon av de genomförda analyserna. I resultatet framkommer att skillnaden mellan 

hopp innan och efter intervention blir mindre och mindre för varje testtillfälle. Detta skulle 

kunna tyda på en inlärningseffekt. Stående 5 steg är en övning som deltagarna är vana att göra 

vid tester och liknande övningar ingår i den vanliga träningen, dock inte i samma utsträckning 

som vertikala hopp vilket skulle kunna påverka resultatet i studien.  

 

Comyns et al. (2007, s. 64 f.f) undersökte PAPs effekt på kontakttid och kom fram till en 

signifikant förbättring efter knäböj på 93% av 1RM (ibid, 2007, s. 64 f.f). Dock verkar 

resultatet i denna studie peka i samma riktning som Hanson, Leigh och Mynark (2007, 

s.1015) som menar på att kontakttid i vertikala hopp inte påverkas signifikant av ett set 

knäböj. Utifrån resultatet i denna studie verkar varken flygtid eller kontakttid påverkas av 

knäböj eller ULDH. Resultatet visar inte på att det finns någon signifikant skillnad mellan 

kontakttid eller flygtid vid de olika testtillfällena. Skillnaden mellan dessa studier är att denna 

studie är gjort på horisontella hopp medan Comyns et al (2007, s. 64 f.f) gjort sin studie på 
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vertikala hopp vilket även Hanson, Leigh och Mynark (2007, s.1015) gjort.  

I denna studie har valet av vila utgått från olika studier då 8 minuters vila mellan aktivering 

visat sig gett signifikant förbättrad hoppförmåga (Kilduff et al 2008, s. 798; Kilduff et al 

2007, s. 1136; Eventivich, Colnely & McCawely 2015, s. 228 f.f). Valet av vila mellan det 

horisontella och det vertikala hopptestet var 30 minuter och valdes utifrån Kilduff et al (2008, 

s. 798 f.f) som i en studie testat postaktiverings effekt upp till 24 minuter efter aktivering och 

menar att resultatet efter 24 minuter är tillbaka på samma nivå som innan aktivering. I denna 

studie valdes att lägga på lite extra vila upp till 30 min mellan de olika testerna för att försäkra 

sig om att aktivering från stående 5 stegstestet inte skulle påverka resultatet i CMJ. Både valet 

av vila mellan aktivering och hopprestation samt mellan de horisontella och vertikala hoppen 

är väl underbyggda av tidigare studier men det är därmed inte omöjligt att ett annat resultat 

hade kunnat ses med längre eller kortare vilointervall kanske framför allt mellan aktivering 

och hopprestation. Lima et al (2011, s. 326 f.f) menar på att resultatet i den studien tyder på 

att tiden för maximal PAP är olika för olika typer av övningar. Då inga tidigare studier 

undersökt ULDHs akuta effekt och viloperioder är valda utifrån studier gjorda på knäböj 

skulle den optimala vilan för ULDH vara en annan.  

Valet av antal ULDH gjordes utifrån Lima et al (2011, s. 324) i vilken två set med fem 

stycken drop-hopp användes som aktivering. Även höjden på lådan för ULDH gjordes utifrån 

studier. Olika studier har använt olika hopphöjder vid drop-jump, allt ifrån 0,75 meter (Lima 

et al 2011, s. 326 f.f ) till 0,3 m för ULDH (Comyns et al 2007, s. 62). Matic et al (2015, s. 

3304) kom fram till att svagare individer uppnår maximal effekt vid en drop-höjd på 0,32 

meter medan starkare visar maximal effekt vid 0,62 meter. Utifrån dessa studier valdes i 

denna studie en 30 cm hög låda för ULDH. I denna studie hoppar deltagarna på ett ben som i 

Comyns et al (2007, s. 62) samt att höjden för maximal power för starkare individer 0,62 m 

(Matic et al 2015, s. 3304) på två ben halveras. Hopphöjden skulle kunnat påverka resultatet 

och studier skulle behöva göras på både högre och lägre hopphöjd för att undersöka om 

exempelvis en högre eller lägre hopphöjd ger en akut effekt på horisontell hopplängd.  

Ytterligare påverkan på resultatet skulle kunna vara det faktum att deltagarna i studien under 

studiens gång genomförde sin övriga träning som vanligt. I ett flertal studier (Ruben et al 
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2010, s. 363 f.f; Comyns et al 2007, s. 63) uppmanas deltagarna till vila från benträning inför 

och mellan de olika testtillfällena. Denna studie är utförd under deltagarnas 

grundträningsperiod med start direkt efter en lättare träningsvecka. Detta skulle kunna 

innebära att deltagarna var tröttare vid interventionerna knäböj och ULDH jämfört med 

interventionen vila vilket också skulle kunna påverka resultatet i studien.  

I studiens upplägg hade eventuellt hopp före intervention vid varje testtillfälle kunna uteslutas 

och endast genomföra hopp efter interventionerna vila, knäböj och ULDH. Detta hade dock 

gjort det svårt att se skillnader mellan de olika hoppen som kan ha påverkats av till exempel 

trötthet. Är hopp ett vid ett testtillfälle betydligt sämre än vid resterande tillfällen kan detta 

tyda på exempelvis trötthet som kan vara viktig information för studien och anledningen till 

att denna design valdes för studien. Varje testperson fick ett försök vid varje hopptillfälle. 

Detta hade kunnat ökas till flera försök för att använda ett medelvärde av hoppen i analysen. 

Det faktum att studien endast utförts på sex deltagare utgör en av studiens svagheter vilket 

kan ha påverkat resultatet. Anledningen till de få antalet deltagare var att flera deltagare 

avstod studien på grund av skador (ej skador relaterade till studiens testtillfällen) samt att den 

utfördes under grundträningsperioden. Flera personer som tillfrågades att delta avstod på 

grund av att studien skulle innebära missade träningspass. Gruppen som studien är utförd på 

är en grupp juniorer. Flera tidigare studier har haft kriterier att deltagare ska kunna lyfta 1,5 

gånger sin egen kroppsvikt i knäböj för att deltaga (Seitz, Trajan & Haff 2014, s. 645 f.f  

m.fl). Enligt Ruben et al (2010, s. 363 f.f) finns en signifikant relation mellan maximal styrka 

och hur stor akut effekt övningen har då de starkare deltagarna fick en större effekt på 

horisontella hopp. Några sådana kriterier fanns inte i denna studie och endast en av deltagarna 

hade klarat den gränsen. Detta är också en faktor som kan ha påverkat resultatet. Som 

beskrivet i metoden var alla instruktioner och den information som deltagarna erhöll planerad 

inför varje tillfälle för att alla skulle få samma information. Även verbal uppmuntring under 

studiens gång minimerades från testledarens sida. Dock gjordes testerna i en träningsgrupp 

där deltagarna känner varandra och uppmuntrade varandra under studiens gång vilket skulle 

kunna påverka resultatet i studien.  

Vad gäller statistiska analyser visade normalfördelningestest på att några få (under 5 % av alla 
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variabler) av kontakttider och flygtider inte var normalfördelade (p-värde under 0,05). Detta 

kan bero på att det endast är 6 deltagare med i studien samt att kontakttid och flygtid är 

variabler med stor standardvariation. Då det endast var ett fåtal värden valdes att fortgå med 

parametriska analyser ändå. Detta kan dock ha påverkat resultatet i studien.  

Då studien endast är genomförd med sex deltagare är det svårt att dra några slutsatser utifrån 

dessa resultat. Därför skulle det vara intressant att studera den akuta effekten på horisontell 

hopplängd på en större grupp för att se om det skulle ge andra resultat. Det hade även varit 

intressant att genomföra en liknande studie på seniorsprinters som samtliga klarar lyfta minst 

1,5 gånger sin egen kroppsvikt i knäböj och se om dessa får akuta effekter på horisontella 

hopp.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: Syftet med den här studien var att jämföra den akuta 

effekten av ULDH med den akuta effekten av knäböj på resultatet i hopphöjd vid CMJ samt 

stående 5-steg i hopplängd. Samt undersöka om det finns några samband mellanhopplängd, 

kontakttid och flygtid hos sprintjuniorer.  

Frågeställningar: 

Har en ULDH och knäböj liknande akut effekt på hopprestation vid CMJ? 

Har ULDH och knäböj någon akut effekt på horisontell hopplängd?  

Påverkas kontakttiden och flygtiden vid stående 5- steg av knäböj respektive ULDH och finns 
det något samband mellan dessa? 	  	  	  	  
. 
 
Vilka sökord har du använt? 
Postactivation potentiation, horizontal jump, vertical jump, jump, preformance, jump 
preformance, jump potentiation, contact time, flytime, sprint running, sprint, unilateral 
strength, drop jump, acute effects, mecanism, load, squat, acceleration, optimal hight, 
unilaterl jump, power, ivar jump system, optojump reliability 
 
 
Var har du sökt? 
Pubmed,  
Ebsco,  
SportDiscus,  
Google schoolar  
 
 
Sökningar som gav relevant resultat 
SportDiscus: acute effects AND jump potentiation 
SportDiscus: Postactivation potentiation AND horizontal jump 
SoportDiscus: horizontal jump AND acute effects 
SportDiscus: Postactivation potentiation AND performance 
Pubmed: Postactivation potentiation AND performance 
SportDiscus: Postactivation potentiation AND load 
SportDiskus: squat AND acceleration AND acute effects 
Sport Discus: Postactivation potentiation AND mechanism 
Pubmed: Horizontal jump AND acute effects 
Pubmed: optimal hight AND drop jump 
Pubmed: Unilateral strength AND sprint 
Pubmed: Postactivation potentiation AND jump performance  
Pubmed: Postactivation potentiation AND contact time 
Pubmed: Optojump AND reliability 
 



 

 
 
 
Kommentarer 
Det finns mycket artiklar i detta område. Ett flertal artiklar använda i studien har hittas via 
referenser i andra artiklar och relaterade artiklar.  

 


