
Parkour   =   Frihet
   – Parkour för mig är 
frihet. Att känna mig 
obunden, att jag har 
styrkan och kunskapen 
att ta hand om mig själv 
och andra. Att kunna 
träna utan någon form 
av tävlingar, graderingar 
eller någon form av press 
förutom den jag sätter på 
mig själv, säger Martin 
Svenselius, grundare 
av Quality Movement 
Parkour.

D  et är samling 
utanför tunnel-
banestationen på 
Kista Galleria 

i Stockholm klockan 19. 
Martin Svenselius och Viktor 
Andersson är först på plats 
och väntar in parkourgruppen. 
Martin är grundaren till Qu-
ality Movement Parkour och 

Viktor har jobbat i företaget 
som både coach och creative 
director sedan 2009, ett år 
efter starten. 
    Det är nio personer i 
åldrarna 16-28 år som ska 
delta i kvällens pass. När 
alla är på plats sätter Martin 
fart på gruppen. Uppvärm-
ningen börjar redan här och 
i samlad trupp börjar gänget 
jogga mot gallerians utgång. 
Martin Svenselius, som även 
jobbar som personlig tränare 
på träningslokalen Actic, har 
bokat nedervåningen och 
dagens klass blir inomhus. Sju 
minuter senare är vi framme 
vid lokalen där kvällens pass 
sker.

Övervåningen är full av 
gym-maskiner, löpband, 
cyklar och crosstrainers. På 
nedre plan finns fria vikter 
och två planhalvor. Den ena 

har linjer utritade för löpning 
och basket. På vardera kortsi-
devägg hänger en basketkorg. 
Den andra delen är aningen 
upphöjd av ett tjockare och 
sviktande material. Den delen 
används bland annat för att 
bygga hinderbanor och inleds 
med en stor klätterställning. 
Vid sidan av finns också ett 
traktordäck och trälådor i 
olika storlekar att tillgå.

På radion spelas låten”Ce-
lebration” av Kool And The 
Gang och Martin kör i gång 
en tuff uppvärmning med 
stort fokus på rumpa och ben 
genom en rad squatande rörel-
ser. Klädkoden för parkour ser 
ut att vara en mix av hipho-
pens baggy-kläder och en 
hippies vida haremsbrallor.

William Rundqvist, 17 år, 
är en av deltagarna. Han har 

tränat parkour sedan 2013 och 
upptäckte träningsformen på 
youtube. 
    – Det bästa med parkour är 
friheten och att man bara be-
höver sin kropp för att träna; 
man kan göra det var och hur 
som helst.

Parkour går ut på att träna 
kroppen till att på ett smidigt 
och kontrollerat sätt ta sig 
igenom olika typer av hinder 
i sin omgivningen. Parkour 
innehåller rörelser som hopp 
och volter, med olika tekniker 
för att forcera hinder som 
kommer i utövarens väg. Par-
kour är inte tävlingsinriktat 
och saknar ett poängsystem. 
Träningsformen uppstod i en 
av Paris mindre förorter under 
90-talet, med Raymond Belle 
och David Belle i spetsen. 
Namnet parkour härstam-
mar dock från ’’parcours du 

combattant’’, som på svenska 
betyder hinderbana. Det var 
fransmannen George Hérbert 
som introducerade formen 
inom militären i syfte att träna 
soldater. 

Uppvärmningen med 
styrkeövningarna är över och 
Martin har precis ställt upp 
en hinderbana på den andra 
planhalvan. På radion börjar 
passande nog låten ”Jump” 
av Van Halen spelas. William 
Rundqvist är först ut. Han 
hoppar upp och tar tag i häv-
stången och svingar kroppen 
fram och tillbaka. Han släpper 
taget och landar långt fram 
på golvet, för att direkt ta sats 
och hoppa upp på en trälåda. 
Ytterligare ett hopp ner från 
lådan, med armarna utsträck-
ta, når han fram till en bänk 
som han slår en kullerbytta 
över. Han landar stillastående 

på andra sidan med fötterna 
jämsides. Från den punkten 
tar han sats med några långa 
steg för att från en markerad 
punkt hoppa upp på traktor-
däcket som ligger tre meter 
bort.

Viktor Andersson, 28, är 
i dag själv med och deltar i 

passet som leds av kollegan 
Martin Svenselius. Viktor 
har tidigare utövat en mängd 
sporter; allt från simning och 
fotboll till kampsporter. Men 
fastnade för parkouren för 
snart 12 år sedan.
    – Jag gillar att känna mig 
stark och att jag kan hantera 
min kropp. Att jag kan ta mig 

Viktor Andersson, kreativ director och avancerad 
coach vid Quality Movement Parkour

William Rundqvist, deltagare, tar sig igenom 
hinderbanan under dagens inomhusträning

Martin Svenselius

fram överallt, under nästan 
alla omständigheter. Jag 
gillar att träna för ett syfte, i 
stället för att bara bli stark så 
blir min kropp också väldigt 
användbar.

Martin Svenselius grundande 
Quality Movement Parkour år 
2008. Idag har de sju coacher 
på mellan 150-200 elever per 
termin och i regel 19 pass i 
veckan. Han själv hittade till 
parkouren mer av en slump.
   – Jag tog en promenad vid 
Slussen här i Stockholm och 
gick förbi två killar som höll 
på med att springa upp för en 
vägg. Jag började snacka med 
dem och frågade om jag fick 
hänga på, efter det fastnade 
jag stenhårt för parkouren.

Något man som utomstå-
ende blir att fundera över är 
skaderisken. Martin säger att 



Parkour ordlista:
Lache: Att svinga sig mellan 
räcken.
Parkourroll: Rulla efter att 
man hoppat ner från något.
Stride: Långa enfotshopp, 
liknar ett tresteg.
Traceurs: En utövare (över-
satt betyder det; en som söker 
vägar).
Vaults: Olika sätt att ta sig 
över hinder.
Wallrun: Springa uppför en 
vägg.

det faktiskt sker 
flest skador inom-
hus än utomhus. 
    – Det är framförallt 
för att man tar fler risker 
inomhus där man tänker 
att man kan landa mjukt. 
När man är utomhus blir 
man mycket mer noggrann 
och risktänkande. Man hop-
par inte mellan två tak utan 
att tänka en extra gång.

Martin utbildade sig till 
idrottslärare på Gymnas-
tik- och idrottshögskolan 
i Stockholm. Tillsammans 
med Viktor så åkte han till 
London för att gå Parkourens 
egna, och enda, träningssko-
la, ”Adapt Qualifications”. 
Idag är Martin och Viktor de 
enda två som är certifierade 
tränare på Nivå 2 i Sverige, 
vilket i korta drag betyder att 
de får hålla mer avancerade 
klasser och har möjlighet att 
utbilda nya coacher. Mar-
tins mål är att gå den tredje 
och sista utbildningen för 
nivå tre, för att sedan kunna 
starta upp och bedriva en 
egen ”Adapt-utbildning” i 
Sverige. 

I Sverige blev spor-
ten populär först på 
2000-talet och 
idag håller cirka 
15 000 perso-
ner på med 
parkour. I 
hela 

landet 
finns det 
ungefär 
150 föreni-
ngar, vilket 
gör att man 
kan träna parkour 
nästan överallt. 
Parkour handlar om 
att ta sig från A till B 
på snabbast, smidigast 
och effektivast möjliga 
sätt. Varje hinder ses som 
en möjlighet att utveckla 
sin fysiska och psykiska 
kapacitet
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