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Abstrakt  

Bakgrund: Basket har spelats under många år och sporten utvecklas hela tiden för att bli 
snabbare och mer effektiv. Spelarnas fysik måste hela tiden förbättras för att de ska kunna 
hänga med i det nya snabbare spelet. Tester på spelares fysiska förmågor utförs med jämna 
mellanrum av forskare och inom idrottsklubbar, för att utvärdera spelarnas fysiska 
prestationer, såsom stretch-shortening-cykeln. Syfte: Syftet var att undersöka vertikal 
hoppförmåga hos dambasketspelare. Metod: Fyra olika hopptester har utförts på 
dambasketspelare från tre divisioner. Resultat: Resultaten i studien visar på att hopphöjden 
ökar desto högre basketdivision samt att guardernas hoppförmåga är högre än det uppnådda 
medelvärdet för forwards och centrar. Konklusion: Det finns en tendens till att 
hoppförmågan skiljer sig mellan nivåer inom dambasket, där elitspelarna generellt hoppade 
högre samt att guarderna hoppade högre än de övriga två spelarpositionerna. Det låga 
deltagarantalet i studien medför att inga generella slutsatser kan dras av resultaten i denna 
studie. 
 
Nyckelord: basket, hopptester, stretch-shortening-cykeln, vertikal hoppförmåga, vertikal 
hopphöjd 
 

 



Abstract 

Background: Basketball has been played for many years and the game is always being 
developed to become faster and to become more efficient. Physical abilities must at all times 
be improved for basketball players to be successful in the new and faster game. Scientists and 
other people related to athletes test the physical abilities of the players at an everyday basis to 
evaluate their performance and improvement, for example the effects of the stretch 
shortening cycle. Aim: The aim was to investigate vertical jump ability among female 
basketball players. Method: Four different jump tests have been performed on female 
basketball players from three divisions. Results: The results of the study show that jump 
height increases with higher divisions. Also varieties amongst player positions have been 
found, where guards have a higher jump height than forwards and centres. Conclusion: The 
jump results tend to vary but the groups of this study were small and therefore no general 
conclusion can be made from the results in this study. 
  
Keywords: basketball, jump tests, stretch-shortening-cycle, vertical jump height, vertical 
jump ability  
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1. Bakgrund 

1.1 Basket 

Aktiviteter liknande basket går att finna långt tillbaka i tiden men det var under 1891 som 

idrottsläraren James Naismith grundade sporten basketboll i USA. Han utvecklade en sport 

med högt tempo och snabba spelvändningar samt införde regler som används än idag 

(Herkel, 1981; Titmuss, 1998; www.basket.se). Basketen har under de senaste årtiondena 

blivit en allt populärare sport med flest utövare i världen, 300 miljoner, och spelas i nästintill 

alla nationer. År 1940 kom basket till Sverige för att stanna och har sedan dess vuxit sig 

större och större. Basket har nu 100 000 utövare i 400 föreningar, hälften av utövarna är 

damer/flickor. Den högsta serien i Sverige för damer i basket är förbundsserien som kallas 

Damligan. Den näst högsta serien, division 1, kallas för Basketettan som följs åt av Division 

2 (www.basket.se). En basketspelare bör ha en kombination av explosivitet och uthållighet 

för att kunna prestera under en hel match (Ostojic, Mazic & Dikic, 2006) som brukar pågå 

under ungefär en och en halv timme (www.basket.se).  

 

Inom basket finns det tre olika grundpositioner; guard, forward och center. Guarderna 

dribblar mest och styr spelet i anfall. Det finns två forwards samt en center vars uppgift är att 

röra sig i närheten av korgen som sitter tre meter och fem centimeter ovanför golvet. Centern 

är oftast bland de längsta inom laget (Nordlund, Rolander & Larsson, 1998; www.basket.se). 

Guarder har en mer fysiskt krävande roll på basketplan än forwards och centrar vilket 

Abdelkrim, El Fazaa och El Ati (2007) redogör i sin studie där de exempelvis mätt tiden som 

de olika spelarpositionerna utför högintensiva rörelser på planen.  

 

Utvecklingen och förbättringen av kvaliteten på basketspel samt på dem som utövar sporten 

kräver att det hela tiden sker förbättringar i individernas fysiska förberedelser. Ett exempel på 

utvecklingen av spelet är regelförändringen år 2000 där tiden ett lag har på sig att anfalla 

innan avslut måste tas minskade från 30 sekunder till 24 sekunder. Basketspelarnas förmåga 

att hoppa högre och att röra sig snabbare är därmed viktiga faktorer för att nå framgång 

(Abdelkrim et al., 2007; Brown, Mayhew & Boleach, 1986; Häkkinen, 1991; Maffiuletti, 

Dugnani, Folz, Di Pierno & Mauro, 2002).  
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1.2 Vertikal hoppförmåga  

En god vertikal hoppförmåga är något som alla har användning av inte bara inom idrotten 

utan även i vardagen när man till exempel ska springa upp för en trappa (Komi, 2000). 

Förmågan att höja sin tyngdpunkt i ett hopp är en viktig grundläggande färdighet inom 

många idrotter och framförallt för basket- och volleybollspelare då exempelvis en 

basketspelare i snitt hoppar 44 gånger under en match (Abdelkrim et al., 2007; Bobbert, 

1990; Gjerset & Annerstedt, 1997; Svantesson, Thomeé & Karlsson, 2001).  

 

Hoppförmåga kan definieras som ”förmågan att lagra elastisk energi under den excentriska 

fasen som utnyttjas i den koncentriska fasen av en rörelse” eller ”förmågan att effektivt 

utnyttja stretch-shortening-cykeln” (Karlsson, Thomeé, Martinsson & Swärd, 1999). Stretch-

shortening-cykeln används vid vertikal hoppförmåga och kan definieras enligt följande: "när 

en aktiv muskel blir uttöjd ökar muskelns spänning och den kan lagra elastisk energi, vilket 

sedan kan utnyttjas i den efterföljande koncentriska rörelsen" (Svantesson et al., 2001). 

Hoppförmåga kan även definieras som den uppnådda höjden för tyngdpunkten, ovanför 

marken, vid hoppets högsta punkt (Bobbert & van Ingen Schenau, 1988). Hoppförmågan kan 

även tolkas som relativ muskelstyrka, den kraft som kan utvecklas i förhållande till 

kroppsvikten eller som "musklernas förmåga att utveckla största möjliga kraft inom en 

relativt kort tidsrymd" (Gjerset & Annerstedt, 1997). 

 

Det finns många olika faktorer som bidrar till hur högt en person kan hoppa såsom 

utgångsposition, hastighet, armarnas medverkan, koordination, stretchning och träning 

(Svantesson et al., 2001; Ugrinowitsch, Valmor, Rodacki, Batista & Ricard, 2007; Vanezis & 

Lees, 2005).  

 

Utgångspositionen för hoppet påverkar hopphöjden (Bobbert & van Soest, 2001). Om en 

excentrisk muskelaktivering åtföljs av en koncentrisk muskelaktivering utvinns större 

kraft än om det endast sker en koncentrisk muskelaktivering. Vid ett hopp med en 

dynamisk rörelse uppnås därmed högre höjder jämfört med ett statiskt hopp vars 

utgångsposition är i ett redan flekterat läge (Markovic, Dizdar, Jukic & Cardinale, 2004; 

Svantesson, Carlsson, Takahashi, Thomeé & Grimby, 1998; Svantesson et al., 2001). 
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Hastigheten på den dynamiska rörelsen vid ett vertikalhopp är en variabel av stor betydelse 

för hopphöjden (Bobbert & van Soest, 2001; Butcher et al., 2007; Svantesson & Thomeé, 

1999; Ugrinowitsch et al., 2007). I många sporter där hopp ingår föregås hoppen av en 

dynamisk rörelse samt av armrörelser för att öka hopphöjden (Harman, Rosenstein, Frykman 

& Rosenstein, 1990; Walsh, Böhm, Butterfield & Santhosam, 2007) då medrörelse av 

armarna vid ett dynamiskt hopp också kan öka hopphastigheten och hopphöjden med tio 

procent (Harman et al., 1990; Lees, Vanrenterghem & De Clercq, 2004; Markovic et al., 

2004). Den ökade hastigheten byggs upp tack vare en serie av händelser som tillåter armarna 

att bygga upp energi tidigt i hoppet för att sedan överföra energin till resten av kroppen i de 

senare faserna av hoppet (Lees et al., 2004). I hopp där armarnas medrörelser ska utnyttjas är 

hopphöjden inte endast beroende på styrka utan även av koordinationen (Tomioka, Owings & 

Grabiner, 2001). Koordination kan förklaras som ”förmågan att samordna kroppens rörelser 

i förhållande till varandra och i förhållande till omgivningen” (Gjerset & Annerstedt, 1997).  

 

Stretchning i vissa former har visat sig påverka hopphöjden hos basketspelare. Så kallad 

ballistisk stretchning, en gungande rörelse i muskelns ytterläge, ökar den vertikala 

hoppförmågan om den används som uppvärmning inför basketaktivitet (Woolstenhulme, 

Griffiths, Woolstenhulme & Parcell, 2006). Vid ett statiskt hopp kan stelhet i muskulatur och 

senor bidra till ökad utvunnen energi då en stram muskel och dess senor kan generera större 

krafter och stretchning precis innan ett hopp ger sämre hoppförmåga då spänningen i 

muskeln tillfälligt minskas (Bradley, Olsen & Portas, 2007; Kubo, Yata, Kanehisha & 

Fukunaga, 2006; Svantesson, et al., 2001). Stretchningens påverkan på dynamiska hopp med 

armrörelser påvisade dock inte någon signifikant skillnad efter vare sig ballistisk eller statisk 

stretchning i jämförelse med ingen stretchning alls hos dambasketspelare i Amerikas förenta 

stater (Unick, Kieffer, Cheesman & Feeney, 2005).  

 

Hopphöjden är en av de prestationshöjande komponenterna inom basket som kan förbättras 

med hjälp av träning (Matavulj, Kukolj, Ugarkovic, Tihanyi & Jaric, 2001). Förmågan att 

utveckla stor muskelkraft på kort tid är en avgörande faktor vid jämförelse av bra och dåliga 

vertikala hoppresultat (Svantesson et al., 1998; Vanezis & Lees, 2005). Svag bålmuskulatur 

medför långsamma rörelser och därmed sämre hoppförmåga (Butcher et al., 2007; Holmdahl, 

2002).  
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Plyometrisk träning är en vanlig träningsmetod för att förbättra den vertikala hoppförmågan 

och har visats vara en effektiv metod för att uppnå förbättringar i hopphöjd vid ett antal olika 

hoppmoment i en sammanställning av ett flertal studier (Markovic, 2007). Plyometrisk 

träning innebär olika varianter av vertikala hopp, bland annat de hopp som testats i denna 

studie. De ger signifikanta förbättringar i hopphöjdsresultat efter tolv veckors träning med tre 

pass i veckan där tre gånger tio hopp utförs (Gehri, Ricard, Kleiner & Kirkendall, 1998; 

Brown et al., 1986) men den mest effektiva metoden för förbättring anses vara explosiv 

styrketräning med tunga vikter eller träning av både hopp och styrka kombinerat (Bobbert, 

1990; Rakovic & Svantesson, 2003).  

 

Vertikal hopphöjd kan användas som en utvärderingsmetod av effektiviteten i stretch-

shortening-cykeln och de vanligaste testerna av vertikal hoppförmåga är dynamiska hopp, 

statiska hopp och nedhopp (Pääsuke, Ereline & Gapeyeva, 2003; Svantesson et al., 2001). 

 

1.3 Vertikal hoppförmåga hos basketspelare 

Mycket forskning har gjorts inom vertikal hoppförmåga men väldigt begränsat inom området 

dambasket. I en svensk studie på kvinnliga volleyboll- och basketbollspelare har mätning av 

vertikal hoppförmåga under hoppmomenten dynamiskt hopp med och utan armar utförts. De 

olika idrottarnas fysiska förmågor jämfördes och det visar sig att volleybollspelarna har bättre 

hoppförmåga än basketbollspelarna (Holmdahl, 2002).  

 

På manliga och kvinnliga basketspelare har ett flertal studier gjorts där kroppsstorlek har 

jämförts med spelarpositioner men kvinnornas hopphöjd eller andra fysiska förmågor har inte 

uppmätts. Guarder är kortare och lättare än forwards och centrar, forwards är kortare och 

lättare än centrar (Carter, Ackland, Kerr & Staff, 2005; Ostojic et al., 2006).  

 

Under basketvärldsmästerskapen för damer i Australien 1994 upptäcktes skillnader i 

kroppsstorlek lagen emellan vilket kunde korreleras med slutplaceringarna i turneringen. De 

lag med större, längre men inte tyngre, spelare placerade sig bättre (Ackland, Schreiner & 

Kerr, 1997).  

 

 9 
 



Hoppresultat hos de olika spelarpositionerna guard, forward och center har undersökts på 

manliga basketspelare i Serbien. Resultaten visade att en guard har högre hopphöjd i snitt än 

en center, de har även något högre hopphöjd i snitt än forwards. Forwards har högre 

hopphöjd i snitt än centrar (Ostojic et al., 2006). Ingen studie innehållande jämförelser mellan 

de olika spelarpositionernas hoppförmåga liknande studien av Ostojic et al. (2006) har 

tidigare genomförts på kvinnor. 

 

Det krävs många egenskaper för att bli en bra basketspelare, styrka, snabbhet, tajmning, 

kondition, spelförståelse, vertikal hoppförmåga och många andra kvaliteter, medfödda eller 

intränade. Det har diskuterats mycket huruvida en basketspelare måste vara lång och spänstig 

men har den vertikala hoppförmågan egentligen någon betydelse för vilken division eller 

position hon spelar i/på?  

 

Vi valde att undersöka vertikal hoppförmåga hos dambasketspelare från olika divisioner och 

positioner för att ta reda på om det förekommer skillnader i vertikal hoppförmåga och i så 

fall; hur stora de är. 

 

2. Syfte 
Syftet med studien var att undersöka vertikal hoppförmåga hos dambasketspelare. 

2.1 Frågeställningar 

Hur ser vertikal hoppförmåga ut bland spelare i ett lag i Damligan, jämfört med spelare i ett 

lag i Basketettan och ett lag i Division 2? 

Hur ser vertikal hoppförmåga ut mellan de tre olika positionerna guard, forward och center? 
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3. Material  
Studien genomfördes på spelare i de tre högsta divisionerna inom svensk dambasket, ett lag 

från vardera divisionen. Totalt tillfrågades 34 kvinnliga basketspelare om deltagande i 

studien och totalt deltog 31 spelare. Tidsbrist hindrade tre spelare från att delta i studien, inga 

övriga bortfall har förekommit. I denna studie deltog elva spelare från ett lag i svenska 

Damligan, dessa tränar i snitt 15,6 timmar basket plus tre timmar styrketräning i veckan. Elva 

deltagare från ett lag i svenska Basketettan damer som tränar basket sex timmar samt 

styrketränar två timmar i veckan. Nio spelare från ett lag i damer Division 2 deltog, dessa 

tränar basket fyra och en halv timme i veckan.  

 

De fysiska karaktärsdragen för deltagarna i de olika divisionerna beskrivs i tabell 1. Enligt 

tabellen var spelare i Damligan något längre och tyngre än spelare i de andra divisionerna 

Basketettan och Division 2. Åldersspannet för testpersonerna i studien var mellan 18 och 31 

år. Medelåldern och Body mass index mellan de olika lagen skiljde sig inte nämnvärt. Body 

mass index visar förhållandet mellan längd och vikt. Body mass index räknas ut med hjälp av 

formeln BMI = vikt (kg) / längd (m ). 2 Värdet för normalvikt ligger mellan 18,5 och 25 

(www.sjukvardsradgivningen.se). 
 
 
Tabell 1 Fysiska karaktärsdrag för de olika divisionerna 

11 18,0 27,0 21,6  ±  3,2
11 166,5 189,0 179,2  ±  6,4
11 61,4 88,1 76,6  ±  7,9
11 21,6 27,0 23,8  ±  1,7
11 19,0 28,0 21,0  ±  3,1
11 161,0 183,0 172,7  ±  7,9
11 56,8 81,9 71,5  ±  9,4
11 21,8 27,5 23,9  ±  2,1
9 18,0 31,0 21,2  ±  4,0
9 159,5 182,0 171,5  ±  7,0
9 55,8 75,7 66,1  ±  7,7
9 19,2 28,6 22,5  ±  2,9

Ålder (år)
Längd (cm)
Vikt (kg)
BMI
Ålder (år)
Längd (cm)
Vikt (kg)
BMI
Ålder (år)
Längd (cm)
Vikt (kg)
BMI

Division
Damligan

Basketettan

Division 2

Antal Lägsta värdet Högsta värdet Medelvärdet + SD

SD = Standard deviation, BMI = Body mass index.
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Generellt var guarderna de kortaste och lättaste spelarna, medan centrarna både vägde mest 

och var längst (se tabell 2). Åldern för de olika divisionerna (se tabell 1) och för de olika 

spelarpositionerna (se tabell 2) är likvärdiga. 

 
Tabell 2 Fysiska karaktärsdrag för de olika spelarpositionerna 

12 18,0 26,0 20,8  ±  2,6
12 159,5 179,5 168,7  ±  6,8
12 55,8 81,7 67,4  ±  9,6
12 20,0 28,6 23,7  ±  2,8
13 18,0 31,0 21,7  ±  3,8
13 166,0 185,5 176,9  ±  5,8
13 56,8 83,8 72,9  ±  7,7
13 19,2 27,5 23,3  ±  2,0

6 18,0 28,0 21,5  ±  4,0
6 177,5 189,0 181,8  ±  4,3
6 65,7 88,1 78,1  ±  7,9
6 20,9 25,1 23,6  ±  1,6

Ålder (år)
Längd (cm)
Vikt (kg)
BMI
Ålder (år)
Längd (cm)
Vikt (kg)
BMI
Ålder (år)
Längd (cm)
Vikt (kg)
BMI

Position
Guard

Forward

Center

Antal Lägsta värdet Högsta värdet Medelvärdet + SD

SD = Standard deviation, BMI = Body mass index.
 

 

3.1 Inklusionskriterier 

För att inkluderas i studien skulle testpersonen tillhöra ett av de för hopptestet utvalda lagen 

samt vara i fysisk form för att kunna deltaga i en basketmatch på sina respektive nivåer. Med 

fysisk form menas att testpersonen har de egenskaper och den förmåga som krävs för att 

utföra den tänkta aktiviteten. Detta för att få ett värde som överensstämmer så mycket som 

möjligt med testpersonens vertikala hoppförmåga under en match, som troligtvis är så nära 

testpersonens maximala vertikala hoppförmåga som möjligt för den här typen av hopptest. 
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4. Metod 
 

4.1 Mätutrustning 

F

Den mätutrustning som användes vid hopptestens genomförande var microMuscleLab 

Power+ (se figur 1) som består av en handdator med knappar och display samt två separata 

halvmeter långa sensorer som lades på golvet parallellt med fyra meters mellanrum. Mellan 

sensorerna bildas en infraröd matta. Handdatorn mäter tiden i sekunder i ett vertikalhopp från 

upphoppstillfället då det infraröda ljuset från 

sensorerna möts tills dess att landning sker och 

det infraröda ljuset återigen bryts. Den räknar 

även om tiden till centimeter (Ekblom, 

Oddsson & Ekblom, 2004; www.ergotest.com). 

Vid mätning av längd användes en tumstock 

uppsatt på vägg. Vid uppsättning av 

tumstocken mättes ena testledarens längd för 

att uppnå så reliabla mätvärden som möjligt. 

Vid vägning användes en portabel digital våg. 

igur1 Mätutrustningen microMuscleLab Power+.

Foto: Martin Olsson 

4.2 Utförande av hopptest 

ktive lag tillfrågades muntligen av studieförfattarna en 

opptesterna utfördes under seriespel i november 2007 då säsongen pågick för fullt. Testen 

Klubbstyrelse och lagledare för respe

månad innan testtillfället om deltagande i studien. Studien granskades och godkändes ur ett 

etiskt perspektiv av den lokala etikgruppen vid Luleå tekniska universitet. Några dagar innan 

testtillfällena gavs informationsblad (se bilaga 1) samt muntlig information om studiens 

innebörd till testpersonerna. Förfrågan om deltagande i studien (se bilaga 2) skrevs under vid 

testtillfället efter att muntlig information om studiens innebörd förklarats ytterligare en gång.  

 

H

utfördes under en vecka i anslutning till två till tre träningstillfällen på kvällstid per lag i 

grupper om två till tre testpersoner åt gången. Testerna skedde i de olika lagens 

träningslokaler eller i en lokal i nära anslutning till träningslokalerna. Liknande 

förutsättningar förekom i lokalerna dock hade en lokal lågt i tak. Samtliga testpersoner bar 
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shorts och linne vid mätningarna. Under hoppen användes även skorna de nyttjar vid 

basketspel.   

 

Inför hopptestens genomförande fyllde testpersonen i ett frågeformulär med grunddata (se 

ppvärmning inför hopptesten var standardiserad och bestod av fem minuters joggning i 

arje testperson skulle vid testtillfället genomföra fyra olika test av den vertikala 

bilaga 3) såsom ålder, hur många år testpersonen har spelat basket, vilken position hon har i 

laget, vilken division hon spelar i samt om hon har någon skada som påverkar vertikal 

hoppförmåga vid match och i så fall hur hon påverkas. Testpersonen fyllde också i huruvida 

de använde någon typ av skydd under träning eller match och i sådana fall vad. Formuläret 

fanns tillgängligt i både en svensk och en engelsk version för utländska testpersoner då flera 

testpersoner ej var svenskspråkiga (se bilaga 1-3). Elva av frågorna är slutna och fyra är 

öppna. Längd och vikt mättes på plats med standardiserad mätutrustning.  

 

U

valfri hastighet, utan hopp och utan boll. Stretchning var ej tillåtet efter uppvärmningen. 

 

V

hoppförmågan. På de första tre momenten skulle tre godkända hopp utföras där de skulle 

hoppa så högt de kunde och endast ett försök på det fjärde momentet som testade uthållighet. 

Samtliga godkända resultat noterades i ett testprotokoll (se bilaga 4). Det bästa resultatet utav 

de tre korrekt utförda försöken på de första tre momenten användes vid analys. Alla 

hoppmoment utfördes på liknande sätt men med variationer i utgångsposition och i antalet 

hopp. Mellan varje hoppförsök inom ett moment fick testpersonerna cirka 15 sekunders vila 

medan resultaten antecknades. Alla testpersonerna genomförde sina tre försök på ett 

hoppmoment innan nästa moment påbörjades. På så sätt fick de vila mellan de olika 

momenten då de andra hoppade. Vilan mellan de olika hoppmomenten varade i cirka tre 

minuter. Det fjärde momentet delades in i tidsintervallerna noll till fem sekunder, fem till tio 

sekunder och tio till femton sekunder. Ett medelvärde på hopphöjden samt antalet hopp som 

utfördes inom de olika tidsintervallerna registrerades. Samma instruktioner användes vid 

samtliga hopptest. Frågorna och testmetoden hade först testats på ett herrbasketlag i Division 

2 som ej deltog i studien, för modifieringar. 
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4.3 Hoppmoment 

De hoppmoment som testats i denna studie är statiska hopp, dynamiska hopp med och 

utan armarnas medrörelser och upprepade hopp då de liknar de hopp som utförs vid 

basketspel. Statiska hopp och dynamiska hopp är de mest reliabla testen av 

hoppförmågan vid mätning med digital timer (Markovic et al., 2004) och har därför valts 

att utföras i denna studie.  

4.3.1 Statiskt hopp 

Det första momentet innebär ett hopp med utgångsställning valfri vinkel/böjning i höftleden 

och knäleden samt böjning i fotleder. En position där testpersonen känner sig som starkast 

med axelbredd mellan fötterna. Där ska testpersonen stå stilla i minst en sekund. Händerna 

hålls i midjan med tummarna pekande bakåt under hela momentet.  

 

Utan att använda armrörelser eller svikt i knän och höfter ska testpersonen hoppa rakt upp så 

högt som möjligt (se figur 2) för att sedan landa jämfota på raka ben på samma ställe som 

upphoppet skedde ifrån. Landning sker på tårna för att sedan svikta med knäna. För att få 

testpersonerna att hitta ett bra utgångsläge uppmanades de att stå enligt försvarsställning som 

innebär en djup böjning av benen, vilket är en vanlig position för basketspelare. Ytterligare 

ett exempel för användning av statiskt hopp för basketspelare är när en retur ska tas då en 

spelare ska nå bollen före en motståndare och måste hoppa så fort som möjligt, då kan 

hon redan stå med böjda ben och därmed försumma det dynamiska momentet (Harman et 

al., 1990; Walsh et al., 2007).  

Figur 2 Hoppmoment ett, statiskt hopp. 

Foto: Martin Olsson Foto: Martin Olsson 
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4.3.2 Dynamiskt hopp  

Vid detta hopp läggs benböj/svikt inför upphoppet till som en del av utförandet, i övrigt som 

vid statiskt hopp. Hoppmomentets utgångsställning är stående med raka ben, testpersonerna 

tillåts utföra så djupa benböj som de önskar inför upphoppet. Händerna hålls i midjan med 

tummarna pekande bakåt (se figur 3). Dynamiskt hopp testades då det är vanligt 

förekommande hopptest vid fysisk utvärdering av hoppförmågan (Brown et al., 1986; Komi 

& Bosco, 1978; Pääsuke et al., 2003).  

 

Foto: Martin Olsson Foto: Martin Olsson Foto: Martin Olsson 

Figur 3 Hoppmoment två, dynamiskt hopp. 
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4.3.3 Dynamiskt hopp med armrörelser 

Det tredje hoppmomentet genomförs med både benböj/svikt och medrörelser av armar (se 

figur 4). I övrigt utförs hoppet som i hoppmomentet dynamiskt hopp. Dynamiskt hopp med 

armarnas medrörelser valdes då det är ett funktionellt hopptest för basketspelare, exempelvis 

vid en retur eller en blockering av ett skott (Harman et al., 1990; Walsh et al., 2007). För att 

få testpersonerna att nyttja armarna maximalt och därmed troligtvis hoppa högre uppmanades 

de att tänka att de skulle ta en retur eller vinna ett uppkast då ett mål som ska nås uppe i 

luften ökar hopphöjden, genom att motivationen ökar (Ford et al., 2005; Gjerset & 

Annerstedt, 1997).  

 

Figur 4 Hoppmoment tre, dynamiskt hopp med armrörelser. 

Foto: Martin Olsson Foto: Martin Olsson Foto: Martin Olsson 

4.3.4 Upprepade dynamiska hopp  

Det fjärde och sista hoppmomentet är ett uthållighetstest där testpersonen utför upprepade 

dynamiska hopp (se figur 3) under 15 sekunder, så högt som möjligt samt befinner sig så kort 

tid som möjligt på marken mellan hoppen.  

 

4.4 Statistik 

De statistiska metoderna utfördes med hjälp av Statistical Package for the Social Sciences 

version 11.5. Standardstatistiska metoder användes för att räkna ut medelvärde, 

spridningsmått och standard deviation. Eftersom detta endast är en pilotstudie med små 

grupper har inga hypotesprövningar genomförts för att jämföra grupper.  
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5. Resultat 
 

Resultaten av den uppmätta vertikala hopphöjden skiljer sig mellan divisionerna (se tabell 3). 

Damligans resultat är genomgående högre än Basketettans resultat samt Division 2 lagets 

resultat vid samtliga hoppmoment. Basketettans resultat är i sin tur genomgående högre än 

Division 2 lagets resultat, även detta vid samtliga hoppmoment. Uthållighetstestet visar som 

tidigare beskrivet att högre divisioner har högre medelvärde. De högsta värdena inom 

samtliga lag uppmättes vid hoppmoment tre, dynamiskt hopp med armar, vilket är det mest 

naturliga sättet att hoppa för basketspelare. Resultaten i studien påvisar en minskning av 

hoppförmågan redan under en 15 sekundersperiod vid upprepade dynamiska hopp. Samtliga 

divisioner tappar i medel cirka en centimeter i hopphöjd mellan varje femsekundersperiod (se 

tabell 3).  
 

Tabell 3 Resultat på hoppförmågan hos de olika divisionerna 

11 23,3 34,1 29,1  ±  4,1
11 24,5 36,0 30,7  ±  4,6
11 31,7 43,2 36,2  ±  4,2
11 20,0 33,9 27,4  ±  4,1
11 20,5 33,6 26,5  ±  4,0
11 18,5 33,1 25,4  ±  4,6
11 21,8 31,5 26,2  ±  3,2
11 22,1 35,7 28,2  ±  4,1
11 24,6 42,9 32,6  ±  5,6
11 19,3 28,4 23,7  ±  2,6
11 18,1 28,3 22,5  ±  3,1
11 17,6 27,3 21,4  ±  3,4
9 20,1 27,9 24,0  ±  2,9
9 21,7 29,9 25,6  ±  2,5
9 24,2 33,9 29,1  ±  3,4
9 17,0 28,5 21,5  ±  4,3
9 16,8 26,5 20,5  ±  4,1
9 14,6 24,2 19,3  ±  3,9

SH (cm)
DH (cm)
DHA (cm)
Snitthöjd UDH 0-5 sek
Snitthöjd UDH 5-10 sek
Snitthöjd UDH 10-15 sek
SH (cm)
DH (cm)
DHA (cm)
Snitthöjd UDH 0-5 sek
Snitthöjd UDH 5-10 sek
Snitthöjd UDH 10-15 sek
SH (cm)
DH (cm)
DHA (cm)
Snitthöjd UDH 0-5 sek
Snitthöjd UDH 5-10 sek
Snitthöjd UDH 10-15 sek

Division
Damligan

Basketettan

Division 2

Antal Lägsta värdet Högsta värdet Medelvärdet + SD

SD = Standard deviation, SH = Statiskt hopp, DH = Dynamiskt hopp, DHA = Dynamiskt hopp med armrörelser,
Snitthöjd UDH = Snitthöjden på upprepade dynamiska hopp mellan tidsintervallet noll till fem sekunder, fem till tio
sekunder och tio till femton sekunder.

 
 
 
Vid jämförelser mellan spelarpositionerna (se tabell 4) framgår att guarderna i denna studie 

uppnår högre resultat än de övriga två spelarpositionerna gällande hoppförmåga vid samtliga 

hoppmoment. Studiens deltagande forwards hoppar högre än centrarna vid statiskt hopp och 

dynamiskt hopp. Vid dynamiskt hopp med armrörelser uppnår dock centrarna högre resultat 

än deltagande forwards. Upprepade dynamiska hopp visar inga nämnvärda skillnader i 

medelvärde mellan de två grupperna forwards och centrar, dock har forwards ett högre högsta 

 18 
 



värde på hopphöjden än centrar vad gäller samtliga hoppmoment i denna studie samt ett lägre 

lägsta värde. Vid upprepade dynamiska hopp, syns tydliga tendenser till försämring vid varje 

femsekundersperiod, där centrar och forwards återigen har ett lägre medelvärde än guarderna 

i studien, standard deviationen är även här högre hos forwards än hos centrar.  
 

Tabell 4 Resultat på hoppförmågan hos de olika positionerna 

12 23,3 34,1 28,0  ±  3,7
12 25,2 36,0 30,2  ±  4,2
12 26,0 43,2 35,5  ±  5,8
12 18,0 33,9 25,9  ±  4,2
12 16,8 33,6 25,3  ±  4,6
12 16,1 33,1 24,0  ±  4,8
13 20,1 34,1 26,4  ±  4,5
13 21,7 36,0 27,8  ±  4,6
13 24,2 39,2 31,1  ±  4,9
13 17,0 30,9 23,5  ±  4,7
13 16,8 29,4 22,1  ±  4,5
13 14,6 30,4 21,1  ±  4,9

6 22,7 27,7 24,3  ±  1,9
6 23,8 29,9 25,8  ±  2,2
6 27,4 33,7 31,5  ±  2,6
6 20,0 28,5 23,2  ±  3,3
6 18,9 26,5 22,2  ±  2,8
6 18,5 23,5 20,7  ±  2,2

SH (cm)
DH (cm)
DHA (cm)
Snitthöjd UDH 0-5 sek
Snitthöjd UDH 5-10 sek
Snitthöjd UDH 10-15 sek
SH (cm)
DH (cm)
DHA (cm)
Snitthöjd UDH 0-5 sek
Snitthöjd UDH 5-10 sek
Snitthöjd UDH 10-15 sek
SH (cm)
DH (cm)
DHA (cm)
Snitthöjd UDH 0-5 sek
Snitthöjd UDH 5-10 sek
Snitthöjd UDH 10-15 sek

Position
Guard

Forward

Center

Antal Lägsta värdet Högsta värdet Medelvärdet + SD

SD = Standard deviation, SH = Statiskt hopp, DH = Dynamiskt hopp, DHA = Dynamiskt hopp med armrörelser,
Snitthöjd UDH = Snitthöjden på upprepade dynamiska hopp mellan tidsintervallet noll till fem sekunder, fem till tio
sekunder och tio till femton sekunder.

 
 
 

Resultaten vid de olika hoppmomenten visar att skillnader i medelvärden på hopphöjden 

uppnås i denna studie beroende på utgångsposition och om medrörelser av armar tillåts eller 

ej oavsett division eller spelarposition. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Denna studie visar på att det verkar föreligga skillnader i hoppförmåga både mellan olika 

spelarnivåer likväl som mellan olika spelarpositioner. Resultaten i studien visar på att 

hopphöjden ökar desto högre basketdivision, trots det låga deltagarantalet. Hur detta kan 

komma sig kan bero på många olika faktorer. En av de stora skillnaderna mellan de olika 

lagen är träningsmängden. Det kan vara så att den ökade träningsmängden högre divisioner 

medför är orsaken till de högre medelvärdena på den vertikala hopphöjden för högre 

divisioner.  

 

Hopphöjden för guarder är genomgående högre i studien medan forwards och centrar har mer 

liknande medelvärde, dock uppnådde forwards bättre resultat på hoppmoment ett och 

hoppmoment två. Liten vikt bör dock läggas vid centrarnas värden då endast sex centrar, två 

från vardera lag, deltog i studien. Ostojic et al. (2006) har även i sin studie på manliga 

basketspelare kommit fram till att guarder uppnår högre vertikala hopphöjder än forwards 

och centrar. Dock visar de signifikanta skillnader mellan forwards och centrar också vilket 

inte kan bekräftas med medelvärdena för samma spelarpositioner i vår studie, troligtvis på 

grund av det låga deltagarantalet. Att forwards och centrar i denna studie hade likvärdiga 

medelvärden kan bero på att flera utav de centrar som testats inte var utpräglade centrar utan 

de kunde variera och spela på flera positioner. Att guarder överlag har högre hoppresultat kan 

bero på de skillnader spelarpositionernas roller har, att en guard oftare måste finta bort och gå 

förbi sin försvarare och därigenom utför fler explosiva rörelser än de övriga två positionerna 

(Abdelkrim et al., 2007). Guarder är också ofta kortare än forwards och centrar och kan 

tänkas kompensera med att hoppa högre för att konkurrera om bollen vid exempelvis returer. 

 

Resultaten vid upprepade dynamiska hopp i vår studie indikerar precis som Komi (2000) att 

utmattning av stretch-shortening-cykeln har stor påverkan på hoppförmågan. Samtliga 

divisioner tappar i medel cirka en centimeter i hopphöjd mellan varje femsekundersperiod. 

En liknande minskning av hopphöjden kunde även observeras mellan de olika 

spelarpositionerna. 
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Medelvärdena i tabell 2 indikerar att guarder är kortare och lättare än både forwards och 

centrar, forwards är i sin tur kortare och lättare än centrar. Dessa indikationer stämmer 

överens med de uppmätta värdena i den australiensiska studien på kvinnliga basketspelare i 

Världsmästerskapen 1994 (Carter et al., 2005) och i den serbiska studien på manliga 

basketspelare (Ostojic et al., 2006). Värdena korrelerar också med kraven på de olika 

spelarpositionerna (Abdelkrim et al., 2007). 

 

Resultaten från vår studie stödjer de tidigare studierna där jämförelser har gjorts mellan olika 

utgångspositioner, att hopp med dynamisk rörelse inför hoppet ger högre hopphöjder än hopp 

med statisk utgångsposition. Komi & Bosco (1978) har uppmätt olika värden vid olika 

hoppmoment, med fördel för en dynamisk rörelse gentemot en statisk position inför ett 

upphopp. Dessa variationer mellan de olika hoppmomenten åskådliggörs även i studien av 

Pääsuke et al. (2003), där hopphöjd har jämförts mellan kvinnor i olika åldrar, aktiva som 

inaktiva och den yngsta åldersgruppens medelålder stämmer överens med medelåldern på 

testpersonerna i denna studie. Resultaten hos den yngsta gruppen i studien av Pääsuke et al. 

(2003) är jämförbara med hopphöjden vid hoppmoment ett och två för Division 2 i denna 

studie. Markovic et al. (2004) konstaterade att högre hoppresultat uppnåddes med bensvikt 

och desto mer med bensvikt och användande av armar, än vid statiska hopp. Detta har också 

bekräftats i ett flertal tidigare studier (Brown et al., 1986; Harman et al., 1990; Holmdahl, 

2002; Lees et al., 2004; Walsh et al., 2007).  

 

6.2 Metoddiskussion 

Hopptest har visats vara vanligt förekommande inom forskning och idrottsverksamheter för 

att mäta styrka, explosivitet, förmågan att utnyttja stretch-shortening-cykeln, lagring av 

energi med mera och bland idrottsklubbar för utvärdering av nya träningsprogram och för att 

mäta förbättringar efter en tids träning. Ett av områderna som det breda yrket sjukgymnast 

innefattar är idrottsmedicin vilket kan innebära just utvärdering av träningsmetoder, 

prestationsframgångar och upplägg av träningsprogram inom motions- och elitidrotten. I 

denna studie uppmättes fysiska förmågor inom vertikal hoppförmåga samt karaktärsdrag hos 

dambasketspelare. En utav de uppmätta fysiska karaktärsdragen i studien var vikt, till detta 

användes en portabel digital våg som var tänkt att kalibreras vid varje testtillfälle. Dock 

utfördes inte detta vilket kan ha lett till att de uppmätta värdena för vikt ej stämmer överens 
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med testpersonernas korrekta vikt. För att mäta längd användes en tumstock eftersom testerna 

utfördes i olika lokaler utan fast mätutrustning. Kalibrering utfördes inför varje testtillfälle 

genom att mäta ena testledarens längd som var densamma vid samtliga mätningar vilket 

borde innebära att mätvärdena var korrekta. Mätutrustningen microMuscleLab Power+ som 

användes vid mätning av hopphöjden i studien har ej ännu validitet- och reliabilitettestats 

vetenskapligt. Dock har mätmetoden i sig, att mäta tiden en person är i luften 

reliabilitettestats och anses av Markovic et al. (2004) vara ett reliabelt sätt att mäta vertikal 

hopphöjd på. Vid landning då hopp mäts i tid måste benen vara raka tills dess att kontakt med 

underlaget sker. Då ett hopp mäts i tid kan en felkälla vara att testpersonen landar en bit ifrån 

upphoppsstället och därigenom erhålla en bättre tid, därför instruerades testpersonerna att 

landa på samma ställe som de hoppat upp ifrån (Svantesson et al., 2001; Vescovi & 

McGuigan, 2007). 

 

På grund av brist på lokaltillgång vid genomförandet av hopptesten utfördes hopptesterna på 

Damligalaget samt på några testpersoner från Basketettan i en lokal med lägre takhöjd än i de 

övriga testlokalerna. Detta tror vi kan ha begränsat några av testpersonerna vid det dynamiska 

hoppet med armar. Om de nådde taket vid första försöket kanske de nöjde de sig med att ha 

lyckas med detta och strävade därmed inte högre vid de andra två försöken vilket kan ha lett 

till lägre hoppresultat än om takhöjden hade varit högre. Risken för skada på händer och 

fingrar ökade hos testpersonerna i denna lokal. Koncentrationen/fokuseringen kan ha lagts på 

händerna istället för på att hoppa så högt som möjligt. 

 

Stretchning har påvisats vara en påverkande faktor vid idrottsliga prestationer och kan 

påverka vertikal hoppförmåga negativt (Bradley et al., 2007; Svantesson et al., 2001). Ett 

flertal studier har dock kommit fram till att stretchning ej påverkar hoppförmågan (Unick et 

al., 2005; Woolstenhulme et al., 2006). För att undvika en möjlig felkälla vid testerna tilläts 

inte testpersonerna att stretcha inför hoppen på grund av de motsägande studierna huruvida 

stretchning påverkar hoppförmågan eller inte.  

 

Samma instruktioner har getts vid samtliga tester i denna studie eftersom sättet att instruera är 

av stor vikt för att uppnå så korrekta resultat som möjligt. Med tydliga instruktioner och 

ordentlig feedback både visuellt och muntligt undviks missförstånd och testpersonen kan 
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utföra hopptestet på ett så korrekt sätt som möjligt med minskad risk för skador samt med 

färre felkällor (Ford et al., 2005). Testpersonerna uppmuntrades att föreställa sig att de 

spelade en match och skulle ta en retur från sin värsta konkurrent för att motiveras till att ta i 

maximalt då detta är svårt utan att ha ett mål (Ford et al., 2005; Gjerset & Annerstedt, 1997). 

Samtliga testpersoner erbjöds ett submaximalt hoppförsökt för att testa hopptekniken innan 

mätning påbörjades. Alla valde inte att genomföra detta då de kände att de ändå har tre försök 

på sig att prestera bra, dock kan det ha lett till osäkerhet under det första dokumenterade 

hoppförsöket. Eftersom Karlsson et al. (1999) menar att den mentala stressnivån påverkar 

prestationsförmågan kan de som genomförde ett provhopp och kände sig mer säkra på 

tekniken ha uppnått en högre hopphöjd. Samtliga testpersoner utförde dock hoppen på ett 

liknande och korrekt sätt men med små variationer i tekniken på grund av sina olika fysiska 

och psykiska förutsättningar. Vid för stora felaktigheter i utförandet ombads testpersonerna 

att göra om hoppförsöket så att samtliga inkluderade testpersoner erhöll tre korrekta resultat. 

Som en del av peppningen under upprepade dynamiska hopp meddelades testpersonerna när 

fem sekunder återstod av hoppmomentet. När detta skedde observerade vi att testpersonerna 

fick lite mera ork att ta i maximalt tills tiden tog slut. Om en provomgång alternativt tre 

försök på även detta hoppmoment hade kunnat genomföras, hade deras värden kunnat se 

annorlunda ut. Det är dock orimligt att genomföra flera omgångar av 15 sekunders hoppande 

då testpersonerna blir så pass trötta på grund av mjölksyrabildning i benen vilket leder till 

sämre hoppförmåga redan efter ett försök (Gjerset & Annerstedt, 1997).  

 

De fysiska kraven på de olika spelarpositionernas roller är unika. Tränare kan använda 

kunskapen om de olika positionernas fysiska behov till att veta vilka egenskaper en spelare 

bör ha på en viss position samt utforma individuella träningsprogram för att maximera 

prestationerna hos spelarna och på så sätt uppnå framgångar i basketspel (Häkkinen, 1991; 

Ostojic et al., 2006). Forskning visar att träning av teknik, muskelstyrka och 

muskeluthållighet kan förbättra elasticiteten i muskler och senor och därmed den vertikala 

hoppförmågan (Clark, Bryant, Culgan & Hartley, 2005; Svantesson et al., 2001; Walsh et al., 

2007).  

 

Hopptesterna varade under en vecka i november då säsongen hade pågått i cirka en månad. 

Det hade varit intressant att se hur hopphöjden förändras under säsongen med mätning innan, 

under och efter säsongen. En större testgrupp hade möjligen kunnat påvisa signifikanta 
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skillnader i hoppresultat mellan de olika divisionerna och spelarpositionerna då denna studie 

trots dess lilla storlek visar på tendenser till ökad hopphöjd för högre divisioner och att 

spelarpositionen guard hoppar högre än forwards och centrar vilket ger anledning till vidare 

forskning inom området. En annan studie som vore intressant att genomföra är att följa några 

basketspelare från juniornivå upp till eventuellt spel i Damligan med fokus på den vertikala 

hoppförmågan. Detta för att se om det är en redan god vertikal hoppförmåga som är en 

bidragande faktor till spel i högre divisioner eller om den vertikala hoppförmågan förbättras 

efter påbörjat spel i högre divisioner.  

 

6.3 Konklusion 

Denna studie visar på att det verkar föreligga skillnader i hoppförmåga både mellan olika 

spelarnivåer likväl som mellan olika spelarpositioner. Resultaten i studien visar att 

hopphöjden ökar desto högre basketdivision samt att guardernas hopphöjd är högre än för 

forwards och centrar. Antalet deltagare i studien var lågt med små grupper vilket medför att 

inga generella slutsatser kan dras av resultaten i denna studie.  
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Bilaga 1a 

Information om examensarbete  
 
Inom basketsporten är hopp vanligt förekommande, dels för att skjuta, blocka, ta returer och 
mycket annat. För att nå högst utav alla spelare på basketplanen och ta flest returer krävs 
många egenskaper, däribland vertikal hoppförmåga (spänst), har man inte exempelvis 
längden får man kompensera med spänst, smidighet och snabbhet. 
 
Syftet med studien är att undersöka vertikal hoppförmåga hos spelare i tre olika 
dambasketlag från tre olika divisioner. Även skillnader mellan olika spelarpositioner kommer 
att undersökas. 
 
En omgång hopptest kommer att genomföras vid ett tillfälle med fyra olika hoppmoment. 
Hopphöjden kommer att mätas i sekunder, omräknas till höjd i cm, från upphoppstillfället till 
dess att landning sker. Testet beräknas ta 30 minuter i grupper om tre personer inklusive 
uppvärmning. Längd- och viktmätning sker på plats.  
 
Testen kan medföra risk för skador, dock bedöms den vara mycket liten då hoppen inte 
innebär någon ny rörelse för basketspelare. Studien kan leda till mer kunskap om vertikal 
hoppförmåga inom dambasket. 
 
Informationen som samlas in kommer att analyseras och leda till en rapport där alla 
testpersonernas resultat kommer att sammanställas. De som har tillgång till materialet är två 
testledare samt handledare. Alla insamlade uppgifter kommer att förstöras när uppsatsen är 
godkänd och publicerad. Alla data är avidentifierade från projektets början. Resultaten 
kommer att presenteras så att ingen individ kan identifieras av utomstående personer. 
 
Som testdeltagare har du rätt att när som helst avbryta testet och deltagandet i studien. 
 
Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig på http://epubl.ltu.se i januari/februari 
2008. 
 
Vi som genomför studien är två sjukgymnaststudenter vid Luleå tekniska universitet, där vi i 
vårat examensarbete undersöker vertikal hoppförmåga på dambasketspelare.  
 
 
 
 
 
Ylva Andersson Anna-Karin Hedlund Inger Jacobson 
ylvand-5@student.ltu.se hedana-1@student.ltu.se Universitetslektor 
Sjukgymnaststudent Sjukgymnaststudent Handledare 
Testledare Testledare Luleå tekniska universitet 
  Institutionen för Hälsovetenskap 
  97187 Luleå 

mailto:ylvand-5@student.ltu.se
mailto:hedana-1@student.ltu.se


Bilaga 1b 

Information about a degree project  
 
In basketball a lot of jumps are required, to shoot, block shots, to pull down rebounds and 
much more. To be able to reach highest of all players on the court and take a lot of rebounds 
you need many different qualities, one of them is vertical jump ability. If you don’t have for 
example length, you have to compensate with jump ability, flexibility and speed.  
 
The purpose of this study is to investigate vertical jump ability among female basketball 
players in three different teams in three different divisions. Differences among player 
positions will also be investigated. 
 
One round of jump tests will be performed including four different kinds of jumps. The jump 
altitude will be measured in seconds and then recalculated into cm. The instrument measures 
the time from when your feet leave the floor until you land. Duration of the test is estimated 
to 30 minutes in groups of three participants, including warm up. Height and weight will be 
measured on the location of the tests. 
 
The tests may result in injuries, however the estimated risk of being injured is very little as 
the movements made throughout the tests are common for basketball players. A benefit of the 
project is increased knowledge in vertical jump ability in women’s basketball. 
 
The information will be gathered and analyzed in a project and where all the participants’ 
results will be compiled. Those who have access to the material are the two test leaders and 
their supervisor. All data is unidentifiable from the beginning of the project. The results will 
be presented so that no participant can be identified by outsiders. However, the groups 
examined are small so there is a risk that the information presented in the project about 
height, weight and player position can be enough to identify a player. 
 
You have the right to at any time abort participation in the project. 
 
The completed degree project will be available at http://epubl.ltu.se in January/February 
2008. 
 
We are two physiotherapy students writing our degree project at Luleå University of 
Technology. We are investigating vertical jump ability on women basketball players. 
 
 
Ylva Andersson Anna-Karin Hedlund Inger Jacobson 
ylvand-5@student.ltu.se hedana-1@student.ltu.se University Senior Teacher 
Physiotherapy student Physiotherapy student Supervisor 
Test leader Test leader Luleå University of Technology 
  Department of health science 
  97187 Luleå 

mailto:ylvand-5@student.ltu.se
mailto:hedana-1@student.ltu.se


Bilaga 2a 

Förfrågan om medverkan i examensarbete 

 

Svarstalong 

Härmed intygar jag att jag har tagit del av informationen gällande 
examensarbete vid Luleå tekniska universitet som undersöker vertikal 
hoppförmåga hos kvinnliga basketspelare. Deltagandet är frivilligt och jag har 
rätt att när som helst avbryta deltagandet i studien. 
 

Jag godkänner deltagande i studien   

Jag godkänner EJ deltagande i studien   

 
Ort och datum: ______________________________________________ 
 
 
Underskrift: ________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande: _________________________________________ 
 
 
Lämna denna svarstalong till: 
Ylva Andersson eller Anna-Karin Hedlund, testledare. 



Bilaga 2b 

Inquiry about participation in a degree project 

 

Counterfoil 

I hereby certify that I have taken part of the information given about the project 
at Luleå University of Technology that investigates vertical jump ability among 
female basketball players. Participation is optional and I have the right to at any 
time abort participation in the project. 
 

I approve to participate in the project    

I do NOT approve to participate in the project  

 
Place and date: ___________________________________________ 
 
 
Signature: _______________________________________________ 
 
 
Clarification of signature: ___________________________________ 
 
 
 
Return counterfoil to: 
Ylva Andersson or Anna-Karin Hedlund, test leaders. 
 



Bilaga 3a 

Frågeformulär inför mätning av vertikal hoppförmåga 
 

Ålder: _____år      

Längd: _____cm       

Vikt: _____kg 

Spelat basket: _____år 

Position i laget (ringa in endast ett alternativ): 

Guard  Forward  Center 

Spelar i division (ringa in endast ett alternativ): 

Damligan  Basketettan  Division 2 

Hur många timmar/vecka tränar du basket? __________________________ 
 
Tränar du något annat än basket? Exempelvis styrketräning (ringa in ditt svar): 
        Ja  Nej 
 

Om ja, vad tränar du? ______________________________________  
 

Hur många timmar/vecka? __________________________________ 
 
Har du någon skada som kan påverka din prestationsförmåga under en  
match? (ringa in ditt svar):     Ja  Nej 
 

Om ja, vad för skada? _____________________________________ 
 

På vilket sätt påverkar den dig? ______________________________ 
 
Använder du något skydd vid träning eller match? (ringa in ditt svar):  

Ja  Nej 
 

Om ja, vad för skydd? _____________________________________  
 
 
Vid frågor och inlämning, kontakta testledarna:  
Ylva Andersson, ylvand-5@student.ltu.se 
Anna-Karin Hedlund, hedana-1@student.ltu.se 



Bilaga 3b 

Questionnaire regarding vertical jump ability 
measurements  
 
Age: _____years 

Length: _____cm 

Weight: _____kg 

Played basketball: _____years 

Position on court (circle only one option): 

Guard  Forward  Center 

Play in division (circle only one option): 

Damligan  Basketettan  Division 2 

How many hours/week do you practice basketball? ___________________ 
 
Do you participate in any other training than basketball? For example strength 
training (Circle your answer):    Yes No 

 
If yes, what kind? _________________________________________ 

 
How many hours/week? ____________________________________ 

 
Do you have any injuries that can effect your performance during a game? 
(Circle your answer):      Yes No 
 

If yes, what kind of injury? __________________________________ 
 
How does it effect you? ____________________________________ 

 
Do you use any kind of orthosis during practice or games? (Circle your 
answer):        Yes No  
 

If yes, what kind? _________________________________________ 
 
In case of any questions or returning of the questionnaire, contact the test leaders:  
Ylva Andersson, ylvand-5@student.ltu.se  
Anna-Karin Hedlund, hedana-1@student.ltu.se



Bilaga 4 
Testprotokoll 
 
 
 
 Testperson: Försök 1 Försök 2 Försök 3 Bästa resultat 

 Hoppmoment 1 cm cm cm cm

 Hoppmoment 2 cm cm cm cm

 Hoppmoment 3 cm cm cm cm
 

Hoppmoment 4 0-5 sek 5-10 sek 10-15 sek  

  cm cm cm  

 hopp hopp hopp 
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