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Sammanfattning 

!
Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att skapa en förståelse för vilka krav som ställs på dagens kvinnliga 

artistiska gymnaster, samt få inblick i och förståelse för hur andra länder jobbar med fysisk 

testning och vad som skiljer deras tester och resultat från tillgänglig forskning. Följande 

frågeställningar avses besvaras genom studien. 

Frågeställning 1: Hur testas kvinnliga artistiska elitgymnaster i de olika fysiska 

delkapaciteterna? 

Frågeställning 2: Vad bör kvinnliga artistiska elitgymnaster prestera i de olika fysiska 

delkapaciterna? 

!
Metod 

Tio länder tillfrågades om att vara med i studien. Länderna hör till några av världens främsta 

inom kvinnlig artistisk gymnastik. Insamling av material skedde genom mejlkontakt med 

landslagstränare och/eller förbundskaptener för de aktuella nationerna. En enkät med öppna 

frågor skickades ut till deltagarna. De insamlade svaren innehållsanalyserades kvalitativt.  

!
Resultat 

Fem länder svarade helt eller delvis på hur de testar sina kvinnliga artistiska gymnaster 

fysiskt, samt vilka resultat gymnasterna gör på de olika testen. Insamlade resultat visar att en 

kvinnlig artistisk gymnast på elitnivå bör ha en aerob effekt på ca 60 ml/kg/, bör kunna 

springa 20m sprint på 3.05 s och aktivt kunna uppvisa 180° bendelning. För maximal-, 

snabbhets- och uthållighetsstyrka utfördes många olika test, ex chins 1RM där gymnasten 

utförde övningen med 0,67 x kroppsvikten, stillastående handstående 60 s, 4m repklättning 

utan ben på 6,47 s. D-poängen i de olika redskapen bör ligger mellan 6,26-6,59 poäng.  

!
Slutsats 

Att testa gymnaster fysiskt är vanligt förekommande inom den kvinnliga artistiska 

gymnastiken. Testerna för de olika delkapaciteterna är unikt utformade i de olika nationerna, 

men gemensamt är att alla länder lägger mycket tid på att testa gymnasterna i delkapaciteten 

styrka.  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1 Bakgrund 
Kvinnlig artistisk gymnastik är sedan 1928 en olympisk idrott. I sporten tävlar gymnaster i 

fyra olika redskap. Redskapen är hopp, barr, bom och fristående. I redskapet hopp springer 

gymnasten 25 meter innan hon med hjälp av en satsbräda utför ett så svårt hopp som möjligt 

över hoppbordet varefter hon landar på en landningsmatta bakom hoppbordet. I barr svingar 

gymnasten mellan två olika höga holmar, den lägre holmen är 170 cm och den övre holmen är 

250 cm. I barr utförs moment i olika grepp, mellan, runt, på och ut från holmarna. Bommen är 

125 cm hög, 5 meter lång och 10 cm bred. På bommen utför gymnasten olika hopp, volter och 

piruetter. I fristående utför gymnasten ett 90 sekunder långt program till musik där hon visar 

upp volter, gymnastiska hopp och piruetter. Friståendet är en matta med bredden och längden 

tolv meter (Fédération Internationale de Gymnastique 2014). Den kvinnliga artistiska 

gymnastiken bedöms genom bedömningsreglementet Code of Points, i vilken det finns 

beskrivet de olika moment som gymnaster kan utföra i de olika redskapen. I Code of Points 

finns även beskrivet hur ett moment bör utföras tekniskt och vilka krav som måste uppfyllas 

för att inte få poängavdrag vid utförandet (Fédération Internationale de Gymnastique 2016).  

Gymnastik är en komplex idrott där många faktorer påverkar en gymnasts möjligheter att 

lyckas i sporten. En viktig faktor är gymnastens fysiska form. 

!
Att förbereda kroppen så den är fysiskt förberedd för de krav gymnastik ställer på gymnasten 

är mycket viktigt. En fysiskt vältränad gymnast är mer redo och kan utföra gymnastik på ett 

mer kompetent sätt än en fysiskt icke vältränad gymnast (Jemni et al. 2011, s. 22). Gymnaster 

behöver kunna flytta och lyfta sin kropp i olika dynamiska och statiska rörelser, under tiden 

serier utförs i de olika redskapen. Serierna tar mellan 4-90s att utföra (Dallas, Zacharogiannis 

& Paradisis 2013, s. 27). Under de senaste årtiondena har de tekniska svårighetskraven på 

gymnaster ökat (Grantham 2000, s. 24-25) och idag utför gymnasterna tekniskt svårare 

moment än någonsin tidigare. För att mäta hur väl fysiskt preparerad en gymnast är kan en 

kravprofil användas. En fysisk kravprofil delas med fördel in i olika delkapaciteter. I varje 

enskild delkapacitet framgår de önskade krav som ställs på gymnasten, exempelvis hur stark 

gymnasten behöver vara eller hur bra aerob effekt gymnasten bör ha. Den kvinnliga artistiska 

gymnastiken i Sverige saknar idag en kravprofil. Detta arbete kommer att se närmare på vilka 

fysiska krav som ställs på elitgymnaster, både genom att se till den aktuella forskning som 
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idag finns, men också genom att undersöka vilka fysiska tester som utförs i olika länder och 

vilka resultat elitgymnaster i dessa länder gör på testerna.  

1.1 Kravprofil  

En kravprofil är ofta komplext utformad och kan delas in i olika delar. Denna kravprofil 

kommer inte ta hänsyn till psykologiska aspekter utan är en fysisk kravprofil som delas in i 

olika delkapaciteter. Denna kravprofils delkapaciteter är aerob effekt, anaerob effekt, styrka, 

rörlighet och teknik. Under presenteras de olika delkapaciteterna och varför de kan anses 

relevanta för den kvinnliga artistiska gymnastiken. 

1.1.1 Aerob effekt  

Aerob metabolism är en serie kemiska processer som sker där människan med hjälp av syre 

kan producera energi. När träning sker över längre tid är aerob energiförbränning den 

största källan för energi (Jemni et al. 2011, s. 4). När en gymnast utför serier i redskapen är 

flera olika system inblandade i energiförsörjningen. I hopp kommer 1-2% av 

energiförsörjningen från aerob förbränning, i barr är den siffran 3-5% och i bom och 

fristående 20-30% (Rodríguez, Marina & Boucharin 1999). Jemni et al. (2011, ss. 4-6) 

diskuterar en idrottares aeroba effekt som en indikator på en hur vältränad en idrottare är 

kardiovaskulärt. En idrottares aeroba effekt kan mätas genom VO2 max-test. Vidare 

diskuteras att en gymnasts aeroba effekt kan anses som en relevant delkapacitet då 

uthållighet spelar en viktig roll för att orka hålla kvaliteten på utförandet uppe genom en hel 

serie, exempelvis i fristående. Forskning som gjorts under de senaste 40 åren visar att 

gymnaster på internationell nivå ligger kring 50ml/kg/min i VO2 max värde (Jemni et al. 

2011, ss. 4-6). Under ett friståendeprogram kommer en gymnast upp i 85% av uppmätt VO2 

max värde och kan ha laktatvärden upp över 10mmol/l (Marina & Rodriguez 2014, ss. 

217-222). Ett fristående pågår i 90s och de laktacida energiprocessernas funktion i kroppen 

kommer således att påverka en gymnast vid utförandet. Träningsvolymen i tid är stor för 

artistiska gymnaster och för att orka genom alla träningtimmar är den aeroba förmågan 

viktig (Sawczyn & Zasada 2007, s. 89). En idrottare med högre maximalt syreupptag kan 

arbeta med en lägre relativ belastning och i högre grad utnyttja aerob energiomsättning, 

vilket kan hjälpa en idrottare att orka längre (Hallén & Ronglan 2011, ss. 268-269). 
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1.1.2 Anaerob effekt  

Vid aktiviteter med hög intensitet och kort duration sker energiförbränningen till största del 

anaerobt, alltså utan syre. Vid laktacid anaerob förbränning bildas energi genom en rad 

kemiska processer, där mjölksyra bildas som biprodukt (Jemni et al. 2011, s. 10). Anaerobt 

arbete som sker med mycket kort duration sker utan laktat som biprodukt, det kallas för 

alaktacidt anaerobt arbete.  Rodríguez, Marina & Boucharin (1999) framför att flera olika 

system är inblandade i energiförsörjningen när en gymnast utför serier i redskapen. På hopp 

används det alaktacida energisystemet till 100%, 5-10% av det laktacida energisystemet 

används och bara någon enstaka procent kommer från aerob energiförbränning. På barr 

används 100% av det alaktacida energisystemet, 80-90% av det laktacida energisystemet och 

3-5% av det anaeroba energisystemet. På bom beräknas 90% av det alaktacisa 

energisystemet användas, 50-60% av det laktacida systemet och mellan 20-30% av det 

aeroba. Vidare diskuterar Rodríguez, Marina & Boucharin (1999) att fristående, precis som 

bom, är ett redskap som tar längre tid att utföra än hopp och barr. I fristående beräknas det 

aeroba energisystemet användas lika mycket som vid utförande på bom, av det laktacida 

systemet används 80-90% och av det alaktacida 100%. 

Anaerob effekt kan uttryckas som ett mått på hur snabbt muskeln utan syre kan skapa en stor 

mängd energi. Att ha en hög anaerob effekt är av stor betydelse vid sprintlopp (Michalsik & 

Bangsbo 2004, ss. 74-75). I redskapet hopp springer  gymnasten 25 meter in till hopphästen. 

Löphastigheten påverkar i hög grad höjden på volterna vid utförandet på matta och hopp 

(Hallén & Ronglan 2011, s. 270). George (1980, s.37) beskriver ansatsen i hopp som mycket 

snabb men kontrollerad för att kunna utföra redskapet hopp på bästa vis. Anaerob effekt kan 

testas indirekt genom tidtagning på korta sprinter, eller genom ett Wingate-test. Ett Wingate-

test är ett cykeltest som genomförs under 30 sekunder där maximalt arbete utförs hela tiden 

mot en belastning motsvarande 7,5% av kroppsvikten. Utifrån testet kan den maximala 

effekten och den genomsnittliga effekten beräknas (Michalsik & Bangsbo 2004, ss. 74-75). 

Wingate är ett av de test som gymnaster använder när anaerob effekt ska mätas (Jemni et al. 

2011, s. 11).   

Ovanstående indikerar den anaeroba effektens betydelse för den kvinnliga artistiska 

gymnastiken. 
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1.1.3 Styrka 

Termen styrka är bred och det finns olika tester för olika sorters styrka. Maximal styrka 

testas genom 1 Repetition Maximum (1RM-test) som anger den belastning som krävs för att 

en idrottare endast ska klara en repetition av en övning. Om en idrottare utför så många 

repetitioner den kan av en övning så testas uthållighetsstyrkan. Snabbhetsstyrka är förmågan 

att kunna utveckla kraft snabbt. Om en idrottare testas i hur snabbt den kan utföra få 

repetitioner av en styrkeövning så testas snabbhetsstyrkan (Bompa & Haff 2009, s. 268) 

Uthållighetsstyrka kan beskrivas som förmågan att hålla kroppen i en viss position under en 

viss period (Jemni et al. 2011, s. 25). Exempelvis skulle stillastående handstående kunna 

mäta uthållighetsstyrka. Bompa och Haff (2009, s. 149) beskriver generell styrka och 

maxstyrka som två av de dominanta delkapaciteterna inom den artistiska gymnastiken. 

Gällande styrka i förhållande till egen kroppsvikt kan gymnasters ses som några av de allra 

starkaste. Många övningar inom gymnastiken kräver stor maximal muskelstyrka. Även en 

mycket god explosiv styrka är att föredra, då snabb utveckling av kraft hänger samman med 

spänst och snabbhet (Hallén & Ronglan 2011, s. 270). 

Vid landningar i de olika redskapen utsätts gymnaster för en kraft som uppmätts till över 13 

gånger kroppsvikten (Wade et al. 2012, s. 684; Cuk & Marinsek 2013, s. 29). Därmed kan 

benstyrka ses som något mycket viktigt för gymnaster, för att kunna landa på korrekt sätt och 

därmed stå emot de krafter som uppstår vid en landing. När en gymnast träffar med händerna 

i golvet vid utförandet av en flickis har reaktionskrafterna på handen uppmätts till 2,37 

gånger kroppsvikten (Bradshaw & Hume 2012, s. 329). Därmed är det viktigt för gymnaster 

att vara starkt byggda också i överkropp och armar.  

För att testa gymnasters styrka används en rad olika tester. Ofta används tester med den egna 

kroppsvikten. Exempelvis kan gymnaster testas i vertikal hopphöjd, armhävningar, benlyft i 

ribbstol, repklättring och chins. De olika testerna har olika syfte. Ibland utför gymnasten 

testerna över 1 min för att testa uthållighetsstyrkan, i andra fall testar man den explosiva 

styrkan genom att göra övningen få gånger men på så snabb tid som möjligt (Jemni et al. 

2011, s. 36). Samlingsnamnet av styrketräning där övningarna är baserade på 

gymnastikmoment  eller där övningarna utförs med hjälp av gymnastikredskap brukar kallas 

för traditionell gymnastikstyrka.  
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Major (1996, s. 1) beskriver att endast gymnastikträning inte kommer att  utveckla eller 

underhålla den önskade nivån som gymnastik på hög nivå kräver. Extra styrketräning 

förutom gymnastikträningen krävs för att inte se en nedgång gällande prestationen. För 

gymnaster är det viktigt att styrketräningen ger ökad maximal styrka, med minimal 

muskelhypertrofi. Det är viktigt att ta hänsyn till då gymnaster behöver kunna lyfta sin egen 

kropp i de olika redskapen. En gymnasts styrka i relation till kroppsvikten påverkar således 

också prestationen.  

1.1.4 Rörlighet  

Vissa moment som utförs i den artistiska gymnastiken kräver en mycket god rörlighet. 

Rörlighet kan definieras som rörelseomfånget i en led eller i flera till varandra relaterade 

leder (Jemni et al. 2011, s. 25). För att utföra en fullgod pikering behöver gymnaster ha god 

rörlighet i hamstringsmuskulaturen. En bra pikering hjälper en gymnast att rotera snabbare i 

luften vilket är en stor fördel vid utförandet av exempelvis dubbla volter (Hallén & Ronglan 

2011, s. 270). Det internationella bedömningsreglementet, Code of Points, kräver dessutom 

en viss rörlighet för att få övningar godkända utan avdrag (Fédération Internationale de 

Gymnastique 2016). Bradshaw och Hume (2012 s. 329) lyfter även rörlighet som en 

skadeförebyggande faktor inom gymnastiken, där en för liten rörlighet kan leda till att skador 

lättare uppkommer. 

Inom gymnastik kan rörlighet testas passivt eller aktivt. Att ha en stor passiv rörlighet i 

gymnastiska moment har visat sig korrelera med god aktiv rörlighet (Santos et al. 2015 s. 

64-65). Inom den kvinnliga artistiska gymnastiken används främst den aktiva rörligheten, 

exempelvis när gymnaster utför olika spagathopp, eller när en gymnast behöver pikera i en 

volt. 

1.1.5 Teknik 

Bompa och Haff (2009, s. 149) beskriver teknikträning som en av de två viktigaste 

delkapaciteterna för den artistiska gymnastiken. Hela den artistiska gymnastiken går ut på att 

visa upp så svåra tekniker som möjligt. Det gör delkapaciteten teknik till den kanske 

viktigaste av alla delkapaciteter. Alla moment som går att utföra i gymnastiken finns listade i 

bedömningsreglementet Code of Points där de blivit tilldelade en egen svårighetspoäng. Det 

!  5



lättaste momentet som går att utföra i gymnastiken är ett A-moment. Ett A-moment i 

gymnastiken är värt 0,1 poäng. Det svåraste momentet som går att utföra för kvinnliga 

artistiska gymnaster är ett I-moment, vilket är värt 0,9 poäng. I grenarna barr, bom och 

fristående komponerar gymnasten ihop sin egen serie, där värdena på de åtta svåraste 

momenten tillsammans med redskapsspecifika krav räknas ihop till en svårighetspoäng (D-

score). I redskapet hopp har alla utförbara hopp en färdigsatt svårighetspoäng (Fédération 

Internationale de Gymnastique 2016). 1970 innehöll Code of Points endast moment med A-, 

B- och C-värde (Jemni et al. 2011, ss. 10-11). Idag innehåller Code of Points moment med 

värden mellan A-I, vilket indikerar på att de tekniska kraven på gymnaster ökat markant de 

senaste åren. För att få en uppfattning om hur tekniskt utvecklad en gymnast är kan man titta 

på en gymnasts svårighetspoäng i de olika redskapen. Vid OS i Rio 2016 hade 

guldmedaljören i fristående en svårighetspoäng på 6,9. Den som placerade sig på åttonde 

plats hade en svårighetspoäng på 5,4. På barr hade guldmedaljören en utgångspoäng på 6,8. 

Gymnasten som placerade sig på åttonde plats hade 6,1 (USA Gymnastics 2016). Att jämföra 

gymnasters svårighetspoäng säger mycket om en gymnasts tekniska kunnande. Genom att se 

till internationella toppgymnasters svårighetspoänger kan en uppfattning skapas kring vad 

som tekniskt krävs för att bli bland de bästa i världen.  

!
1.2 Aktuellt forskningsläge kravprofiler 

Idag finns inte ett pålitligt test för att utvärdera de fysiska kapaciteter som krävs inom 

kvinnlig artistisk gymnastisk. Att skapa ett tillförlitligt test, där alla delkapaciteter ingår, för 

att testa en gymnasts fysiska form är mycket komplext. Konstaterat är dock att kvinnlig 

artistisk gymnastik som sport kräver en bra fysisk form för att lyckas. Graden av hur bra 

fysisk form en gymnast är i verkar även korrelera med hur mycket skadad en gymnast är. En 

bättre fysisk form indikerar att en gymnast skadar sig mindre (Sleeper, Kenyon & Casey 

2012, s. 125). 

!
Begränsad forskning finns tillgänglig gällande kravprofiler för kvinnliga artistiska gymnaster. 

De vetenskapliga artiklar som finns skrivna kommer från icke världsledande länder inom 

gymnastiken. En förklaring till att information från världsledande länder inte finns kan vara 

att länderna är mycket måna om att inte dela med sig att sitt vinnande koncept. Med hjälp av 
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de vetenskapliga artiklar som finns att tillgå kan dock en inblick skapas i vilka fystester 

gymnaster gör och vilka resultat de gör på testerna.  

!
Dallas, Zacharogiannis och Paradisis (2013, ss. 28-29) har undersökt vad som fysiskt 

karaktäriserar elitgymnaster från Grekland. Tester gjordes på grekiska elitgymnaster i 

delkapaciteterna rörlighet, anaerob effekt, aerob effekt och styrka. Styrkan testades genom att 

mäta gymnasternas power. Rörlighet testades genom sit-and-reach test. Anaerob effekt 

testades genom ett modifierat Wingate test och den aeroba förmågan testades genom ett VO2 

max test på löpband. Resultaten från de olika testerna presenteras och jämförs med resultaten 

från ländernas fystester i resultatdelen av denna studie. Grekland ses idag inte som ett 

världsledande land inom den kvinnliga artistiska gymnastiken.  

!
The Gymnastics Functional Measurement Tool (GFMT), har skapats för att mäta en gymnasts 

fysiska form (Sleeper, Kenyon & Casey 2012, s. 131). Genom GFMT testas en gymnasts 

explosiva styrka, uthållighetsstyrka, rörlighet och anaeroba effekt. Genom tester av de olika 

delkapaciteterna får gymnasterna en poäng på hur bra deras fysiska form är. En högre poäng 

på GFMT, alltså en bättre fysisk form, korrelerar med att gymnasterna i studien tävlar i en 

svårare tävlingsklass än de som fick en lägre poäng på GFMT. Bra resultat i Counter 

movement jump och sprinttester korrelerade i högre grad med att gymnasterna tävlade i en 

högre tävlingsklass jämfört med exempelvis rörlighet i axlarna och höften (Sleeper, Kenyon 

& Casey 2012, s. 131). Resultaten på fystesterna för den högsta tävlingsklassen, ”level 10”, 

presenteras och jämförs med  resultaten från ländernas fystester i resultatdelen av denna 

studie.  

!
Det internationella gymnastikförbundet har likt Sleeper, Kenyon och Casey (2012) försökt att 

ta fram ett test för att mäta gymnasters fysiska form. Genom deras ”Age Group Development 

Programme” vill de beskriva vad som krävs av en gymnast för att nå elitnivå. I det framtagna 

programmet ingår testet för rörlighet, anaerob effekt och styrka. De önskvärda resultaten för 

16-åriga gymnaster enligt Age Group Development Programme kommer att presenteras under 

resultatdelen (Fédération Internationale de Gymnastique 2015, ss. 86-91).  

!
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Även om kvinnlig och manlig artistisk gymnastik inte har samma tävlingsgrenar så finns viss 

likhet mellan idrotterna, vilket gör det intressant att få en inblick i hur manliga artistiska 

gymnaster testas fysiskt. I en iransk kravprofil av manliga artistiska gymnaster testas 

delkapaciteterna styrka, rörlighet, anaerob effekt och balans. Styrka testades genom antal 

chin-ups respektive antal situps på 60 sekunder samt genom CMJ. Anaerob effekt testades 

genom ett sprinttest på 35 meter. Gymnasternas rörlighet i plantarflexion testades, även sit-

and-reach testades (Arazi, Faraji & Mehrtash 2013, s. 37). I och med att det är svårt att 

jämföra resultaten för män och kvinnor anses resultaten på testerna inte relevanta för denna 

studie och kommer därför inte att presenteras i resultatdelen.  

1.3 Länder med världsledande gymnaster  

För att skapa en rättvis bild av vilka fysiska kapaciteter som krävs för att nå högsta 

internationella nivå bör studien förutom akademisk forskning som gjorts även ta hänsyn till 

vilka fysiska tester länder med världsledande gymnaster gör, samt vilka resultat deras 

toppatleter presterar på testerna. Akademisk forskning från dessa länder finns inte tillgänglig i 

databaser och material från världsledande länder kommer därför att samlas in genom kontakt 

med landslagstränare och/eller förbundskaptener från dessa länder. Se mer under metod.  

2 Syfte och frågeställning 
Syftet med arbetet är att skapa en förståelse för vilka krav som ställs på dagens kvinnliga 

artistiska gymnaster. Utifrån resultaten på studien skulle en kravprofil för kvinnlig artistisk 

gymnastik kunna skapas för användning i Sverige. Genom en kravprofil kan nationella tränare 

i Sverige utvärdera sina gymnasters fysiska förmågor och använda kravprofilen som 

måttstock för att förstå vilka fysiska kapaciteter som behövs för att fostra gymnaster på högsta 

internationella nivå. Ett annat syfte är att få inblick i och förståelse kring hur andra länder 

använder sig av fysisk testning och vad som skiljer deras tester och resultat från tillgänglig 

forskning från exempelvis det internationella gymnastikförbundet, länder som ej har 

gymnaster på hög internationell nivå, eller GFMT. Utifrån syftet har två frågeställningar 

arbetats fram, vilka önskas besvaras genom studien. 

!
Frågeställning 1: Hur testas kvinnliga artistiska elitgymnaster i de olika fysiska 

delkapaciteterna? 
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Frågeställning 2: Vad bör kvinnliga artistiska elitgymnaster prestera i de olika fysiska 

delkapaciterna? 

3 Metod  

3.1 Tillfrågade 

Tio länder tillfrågades om att vara med i studien. Urvalet av tillfrågade länder skedde selektivt 

där de tillfrågade länderna handplockades då de ansågs vara rika på information relevant för 

syftet och frågeställningarna (Patton 2002, s. 230ff.). Detta skedde bland annat på premisserna 

att länderna hör till några av världens främsta inom kvinnlig artistisk gymnastik, eller har 

enstaka gymnaster på hög internationell nivå, och ansågs kunna ge information om 

frågeställningarna. Insamling av material från länder med världsledande gymnaster skedde 

genom mejlkontakt med landslagstränare och/eller förbundskaptener för de aktuella 

nationerna. Mejladresser erhölls genom den svenska förbundskaptenen. Viss information 

gällande hur de världsledande länderna jobbar erhölls  även muntligt från den svenska 

förbundskaptenen. 

3.1.1 Övrigt material 

För att skapa en bred förståelse kring kraven som ställs på en internationell elitgymnast har 

studien, förutom insamlat materialet från de tillfrågade länderna, även använt resultat från 

relevanta vetenskapliga artiklar och/eller från det internationella gymnastikförbundet. 

3.2 Etiska aspekter 

Denna studie har tagit hänsyn till de forskningsetiska krav som Vetenskapsrådet (2002, ss. 

6-14) tagit fram i form av informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 

nyttjandekravet. Uppgiftslämnarna i studien har skriftligen informerats om studiens syfte och 

varför deras uppgifter är av relevans för studien. Uppgiftslämnarna har deltagit frivilligt i 

studien och garanterats anonymitet, inget namn på varken land eller uppgiftslämnare kommer 

att publiceras. Vid analys anonymiserades deltagarna och benämns i studien som ”land” 

tillsammans med en siffra.  
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3.3 Enkät 

3.3.1 Tillvägagångssätt 

En enkät med öppna frågor utformades för att ta reda på hur olika länder med världsledande 

gymnaster testar sina kvinnliga artistiska gymnasters fysiska delkapaciteter, samt vilka 

resultat gymnasterna gör på testerna. Enkäten skickades ut via mejl till tio länder. Denna 

utformades tillsammans med den svenska förbundskaptenen för att säkerställa att frågorna i 

enkäten var relevanta och tydliga. Innan enkätfrågorna skickades ut via mejl tillfrågades även 

en lärare på Gymnastik- och idrottshögskolan för att få feedback på enkätens utformning och 

möjliggjorde därmed viss revidering av enkätfrågorna. Enkäten består av sex frågor bestående 

av en a-fråga och en b-fråga. Frågorna berör fysisk testning av gymnaster. Enkäten bifogas i 

bilaga nummer 2.  

!
De insamlade svaren innehållsanalyserades kvalitativt. Studien bygger på induktiv analys där 

insamlad data från de deltagande länderna förhoppningsvis kan skapa en teori om vilka 

fystester som är nödvändiga och relevanta att använda sig av för att nå hög internationell nivå 

inom kvinnlig artistisk gymnastik. Då de tillfrågade länderna använt sig av samma test 

redovisas resultaten från testen med medeltal samt standardavvikelse. 

3.3.2 Validitet och reliabilitet 

Graden av validitet avgör om enkäten mäter det som den vill mäta. För att enkäten ska vara 

valid är det viktigt att frågorna i enkäten är relevanta för syftet med studien. Reliabilitet anger 

om mätningen är tillförlitlig, exempelvis om ett test och ett återtest av enkäten skulle ge 

samma svar. Enkäten som skickas ut till deltagarna i studien har i uppgift att besvara hur det 

landet testar sina gymnasters fysiska delkapaciteter, samt vilka resultat gymnasterna gör på de 

olika testerna. För att kontrollerna enkätens validitet gjordes inför utskicket till de olika 

länderna med världsledande gymnaster ett pilot-test där enkäten skickades till tre nationella 

gymnastiktränare på elitnivå.  

4 Resultat 
Av de tio länder som tillfrågades om att vara med i studien svarade fem länder helt eller delvis 

på enkäten. Ur svaren kan utläsas hur de fem länderna testar de fysiska delkapaciteterna samt 

vilka resultat deras gymnaster gör på testerna. Under varje delkapacitetsrubrik presenteras de 
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olika tester som länderna gör med sina gymnaster som berör delkapaciteten, samt resultat på 

testerna. Förutom enkätsvaren från länderna presenteras även resultat i de olika 

delkapaciteterna från det internationella gymnastikförbundets ”Age Group Development 

Programme”, resultat från GFMT (Sleeper, Kenyon & Casey 2012) och resultat från Dallas, 

Zacharogiannis och Paradisis (2013).  

!
I enkäten som skickades ut till de olika länderna framkom av alla svarande länder att de 

använder sig av fysisk testning. Frekvensen på testerna varierar mellan de olika länderna, från 

två gånger per år upp till tester var sjätte vecka. Ett av länderna uppgav i enkäten att landet 

har krav som gymnasterna i landslaget måste klara för att få tävla eller träna på nya tekniker. 

Därmed uppgav de att toppnoteringar inte var det mest relevanta de tittade efter, utan att 

gymnasten ansågs redo att utsättas för den belastning elitgymnastik kräver. 

4.1 Aerob effekt 

Land 3 och Land 4 svarade att de regelbundet testar sina gymnasters aeroba effekt. Testen 

gjordes genom VO2 max test och Coopertest. På VO2 max test var medeltalet för ländernas 

toppnoteringar 60.4 ± 0.4 ml/kg/min. Dallas, Zacharogiannis & Paradisis (2013) toppnotering 

i VO2 max test var 57 ml/kg/min. Land 3 genomförde Coopertest (där gymnasten sprang 

3000m så snabbt som möjligt), toppnotering var 11 min och 15 sek. Land 2 uppgav att aerob 

förmåga testas, men berättade inte hur och gav inte några testresultat. Land 5 betonade i 

enkäten att tester för aerob effekt ej gjordes i landet. Land 1 uppgav i enkäten inget om hur 

aerob förmåga testas. GFMT (Sleeper, Kenyon & Casey 2012) och Age Group Development 

Programme (Fédération Internationale de Gymnastique 2015) har inte några test för aerob 

effekt. 

4.2 Anaerob effekt  

Land 2, land 3 och land 5 svarade att de testar den anaeroba effekten hos sina gymnaster. 

Anaerob effekt testades i de tre länderna genom sprinter på 5m, 10m, 20m, 30m, samt genom 

tre olika banor. Land 3 skickade som enda land sina toppnoteringar på sprinttesterna vilka var 

0.85s på 5m sprint, 1.75s på 10m sprint, 3.05s på 20m sprint och 4.30s på 30m sprint. Land 2 

testade anaerob förmåga genom bana 1 och bana 2 (se bilaga 3), toppnotering var 33s för bana 

1 och 44s för bana 2. Land 1 och land 4 uppgav att de inte testar anaerob effekt på sina 

gymnaster. Dallas, Zacharogiannis & Paradisis (2013) testade gymnasters anaeroba effekt 
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genom Winggate test där gymnastens peak power noterades, toppnoteringen var 9.9W/kg. 

GFMT (Sleeper, Kenyon & Casey 2012) testade gymnasters anaeroba effekt genom 18m 

sprint samt genom bana 3 (se bilaga 3). Under 2.9s på 18m sprint samt 17.5s på bana 3 

uppgavs som rekommenderade resultat. Age Group Development Programme (Fédération 

Internationale de Gymnastique 2015) testade anaerob effekt genom 20m sprint där 

rekommenderad tid var under 3,2s.  

!
4.3 Styrka 

Alla länder uppgav att de testar sina gymnaster i delkapaciteten styrka. Tiotals olika tester 

gjordes och presenteras i tabellerna 1,2,3,4 och 5. Även toppnoteringar på övningarna uppges 

i samma tabeller för de länder som uppgav resultat på styrkeövningarna. Resultaten från 

Dallas, Zacharogiannis och Paradisis (2013) presenteras i tabell 6, GFMT (Sleeper, Kenyon & 

Casey 2012) i tabell 7 och Age Group Development Programme (Fédération Internationale de 

Gymnastique 2015) i tabell 8.  

!
Tabell 1. Beskrivning av hur styrka testas och bedöms i land 1. I tabellen anges även toppnoteringen för en 
gymnast i testet. 

Land 1

Test Beskrivning Bedömning Toppnotering

Benlyft i ribbstol Gymnasten hänger i 
ribbstol, benen hålls i 90 
grader och lyfts upp till 
ribban och sedan tillbaka 
till 90 grader.

Gymnasten bör ha raka 
ben under utförandet och 
ta i ribban med fötterna.

39 stycken.

Brytning till handstående Brytning till handstående, 
får göras på golv eller 
golvbom.

Gymnasten utför så 
många brytningar som 
möjligt (max antal 10). 
Avdrag för för fel 
hållning och vingel.

10 stycken.

Framlanshäv Gymnasten håller hakan 
ovanför holmen och 
svingar sedan upp höften 
mot holmen samtidigt 
som armarna sträcks. 
Sedan tillbaka till 
startposition.

Hakan bör vara ovanför 
holmen när gymnasten 
böjer armarna. Höften bör 
hållas rak under hela 
utförandet.

10 stycken.

Handstående Gymnasten står stilla på 
händer.

Gymnasten står på händer 
stilla så lång tid som 
möjligt (max 60 s). 
Avdrag görs för fel 
hållning och/eller vingel.

60 s.
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Tabell 2. Beskrivning av hur styrka testas och bedöms i land 2. I tabellen anges även lägsta godkända notering på 
landslagsnivå. 

Repklättring Klättring i rep på tid. 
Repet är 4m långt.

Gymnasten klättrar utan 
att använda benen så 
snabbt som möjligt upp 
till 4m. 

6,47 s.

Salto Gymnasten utför tre 
piksalto i rad, där den 
första startar från 
stillstående.

Varje salto bör landas 
med kroppen helt vertikal 
för att räknas. 
Bedömningen gör av 
domare, alltså en 
subjektiv bedömning.

10 poäng.

Land 2

Test Beskrivning Bedömning Lägsta godkända notering 
(landslagsnivå)

Armlyft framåt Gymnasten ligger på 
mage på en plint där 
armarna ligger utanför 
och kan pendla fritt. 
Gymnasten lyfter en 5 kg 
tyngd till horisontalplan. 

Gymnasten gör så många 
som möjligt under 15, 30 
sekunder respektive 60 
sekunder.

16 stycken (15 s) 
32 stycken (30 s) 
45 stycken (60 s)

Benlyft i ribbstol Gymnasten hänger i 
ribbstol och lyfter benen 
till ribban. 

Gymnasten bör ha raka 
ben under utförandet och 
ta i ribban med fötterna. 
Gymnasten gör så många 
som möjligt under 30 
sekunder respektive 60 
sekunder.

23 stycken (30 s) 
42 stycken (60 s)

Brutalbänk Gymnasten hänger i 
knäveckan vertikalt mot 
marken och häver sig upp 
till sittande position.

Gymnasten bör ta i med 
händerna vid 
hängpunkten. Gymnasten 
gör så många som möjligt 
under 30 sekunder 
respektive 60 sekunder.

23 stycken (30 s) 
42 stycken (60 s)

Brytning till handstående Brytning till handstående, 
görs på golvbom.

Gymnasten utför så 
många brytningar som 
möjligt.

20 stycken

Enbensböj Gymnasten utför 
enbensbenböj på höger 
respektive vänster ben. 

Gymnasten bör hålla det 
fria benet i 90 graders 
vinkel jämfört med det 
andra. Gymnasten bör 
böja benet så rumpan når 
under horisontalplan för 
att få övningen godkänd. 
Gymnasten gör så många 
som möjligt under 30 
sekunder respektive 60 
sekunder.

23 stycken (30 s) 
42 stycken (60 s)

Handstående Gymnasten står stilla på 
händer.

Gymnasten står på händer 
stilla så lång tid som 
möjligt.

54 s
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Tabell 3. Beskrivning av hur styrka testas och bedöms i land 3. I tabellen anges även toppnoteringen för en 
gymnast i testet. 

Rygglyft Gymnasten ligger på 
mage på en plint där 
benen hänger utanför och 
kan pendla fritt. 
Gymnasten lyfter benen 
uppåt över horisontalplan.

Gymnasten bör lyfta 
benen till minst 45 grader 
över horisontalplan. 
Gymnasten gör så många 
som möjligt under 30 
sekunder respektive 60 
sekunder.

23 stycken (30 s) 
42 stycken (60 s)

Rygglyft 2 Gymnasten har benen 
fixerade på en plint där 
överkroppen hänger 
utanför plinten och kan 
pendla fritt. Gymnasten 
lyfter överkroppen uppåt 
över horisontalplan.

Gymnasten bör lyfta 
överkroppen till minst 45 
grader över 
horisontalplan. 
Gymnasten gör så många 
som möjligt under 30 
sekunder respektive 60 
sekunder.

23 stycken (30 s) 
42 stycken (60 s)

Stillastående längdhopp Gymnasten hoppar så 
långt som möjligt 
jämfota.

Gymnasten får svinga 
armarna på valfritt sätt. 
Det bästa av tre försök 
räknas som resultat.

225 cm

Land 3

Test Beskrivning Bedömning Toppnotering

Bänkdrag 1 RM Gymnasten ligger på 
mage på en bänk. 
Skivstången pendlar fritt. 
Gymnasten drar upp 
skivstången till bänken.

Stången bör nudda i 
bänken för att få 
övningen godkänd.

1,2 x kroppsvikten

Bänkpress 1 RM Gymnasten utför 
bänkpress med skivstång.

Gymnasten bör böja 
armarna så stången 
nuddar bröstet och sedan 
trycka upp stången så 
armarna blir raka.

1,3 x kroppsvikten

Brutalbänk maxantal Gymnasten hänger i 
knäveckan vertikalt mot 
marken och häver sig upp 
till sittande position.

Gymnasten bör ta i med 
armbågarna i knäna.

50 stycken

Brytning till handstående Brytning till handstående 10 stycken

Chins 1 RM Gymnasten hänger i en 
ribba och drar sig upp 
med hakan ovanför 
ribban.

0,67 x kroppsvikten

Chins maxantal Gymnasten hänger i en 
ribba och drar sig upp 
med hakan ovanför 
ribban.

Gymnasten utför så 
många som möjligt. 

30 stycken.
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Tabell 4. Beskrivning av hur styrka testas och bedöms i land 4. I tabellen anges även vissa toppnoteringar. 

CMJ Gymnasten hoppar så 
högt som möjligt. 
Armarna hålls i sidan vid 
utförandet. 

42 cm

Dips 1 RM Gymnasten gör en dip 
med kroppen hängande i 
vertikalt läge. 

0,5 x kroppsvikten

Dips maxantal Gymnasten gör en dip 
med kroppen hängande i 
vertikalt läge. 

Gymnasten utför så 
många som möjligt. 

40 stycken

Frivändning 1 RM Gymnasten utför en 
frivändning med 
skivstång.

1,3 x kroppsvikten

Greppstyrka Gymnasten griper tag i en 
digital mätare med så hårt 
grepp som möjligt.

35 kg

Knäböj 1 RM Gymnasten utför knäböj 
med skivstång.

Gymnasten bör böja 
benen tills lårbenet är 
parallellt med marken och 
sedan ställa sig upp igen. 

1,75 x kroppsvikten

Militärpress 1 RM Gymnasten startar med 
skivstången framme på 
bröstet (armarna är 
böjda). Gymnasten 
pressar upp skivstången 
på raka armar. 

Gymnasten bör endast 
pressa upp den viktade 
skivstången med armarna.

1 x kroppsvikten

Squat jump Gymnasten hoppar så 
högt som möjligt med 
start i sittande position. 
Armarna hålls i sidan vid 
utförandet.

38 cm

Vipp handstående Gymnasten utför vipp till 
handstående i barr.

Vipparna bör utföras efter 
varandra.

10 stycken

Land 4

Test Beskrivning Bedömning Toppnotering

Benlyft i ribbstol Gymnasten hänger i 
ribbstol, benen hålls i 90 
grader och lyfts upp till 
ribban och sedan tillbaka 
till 90 grader.

Gymnasten testas dels i 
att göra så många som 
möjligt, men också hur 
många gymnasten klarar 
av att göra på 30 
sekunder.

20 stycken (30 s) 
40 stycken totalt

Brytning till handstående noterades inte

Handstående Gymnasten står stilla på 
händer så lång tid som 
möjligt på en golvbarr.

30 s
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Tabell 5. Beskrivning av hur styrka testas och bedöms i land 5. I tabellen anges även toppnoteringen för en 
gymnast i testet. 

!
Tabell 6. Beskrivning av hur styrka testas och bedöms i en kravprofil från Grekland. I tabellen anges även 
toppnoteringen för en gymnast i testet. 

Kipp - vipp handstående Kipp - vipp handstående 
görs i barren.

Gymnasten bör vara hela 
vägen upp i handstående 
för att övningen skall 
räknas. Fötterna hålls 
ihop i vippen.

10 stycken

Repklättring Klättring i rep på tid. Gymnasten klättrar utan 
att använda benen så 
snabbt som möjligt.

noterades inte

Stillastående höjdhopp Gymnasten hoppar upp så 
högt som möjligt och slår 
på en tavla med handen 
för att mäta hur högt 
gymnasten hoppat.

60 cm

Land 5

Test Beskrivning Bedömning Toppnotering

Benlyft i ribbstol Gymnasten hänger i 
ribbstol, benen hålls i 90 
grader och lyfts upp till 
ribban och sedan tillbaka 
till 90 grader.

noterades inte

Brytning Brytning till handstående, 
får göras på golv eller 
golvbom.

noterades inte

Repklättring Klättring i rep på tid. 
Repet är 4m långt.

noterades inte

Stillastående längdhopp Gymnasten hoppar så 
långt som möjligt 
jämfota.

noterades inte

Vipp handstående noterades inte

Dallas, G., Zacharogiannis, E. & Paradisis, G. (2013)

Test Beskrivning Bedömning Toppnotering

Powertest axelflexorer 
och armextensorer

3 repetitioner på 
submaximal nivå 
utfördes, med 20 
sekunders vila mellan 
testen. 

Den vertikala 
förflyttningen av vikten 
mättes och på så sätt 
kunde ett powervärde 
(angett i watt) räknas ut.

148 W

Powertest drag med 
armarna

3 repetitioner på 
submaximal nivå 
utfördes, med 20 
sekunders vila mellan 
testen. 

Den vertikala 
förflyttningen av vikten 
mättes och på så sätt 
kunde ett powervärde 
(angett i watt) räknas ut.

332 W
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!
Tabell 7. Beskrivning av hur styrka testas och bedöms enligt GMFT (Sleeper, Kenyon & Casey 2012). I tabellen 
anges även rekommenderat resultat för gymnasten på de olika testen. 

!
Tabell 8. Beskrivning av hur styrka testas och bedöms enligt Age Group Development Programme (Fédération 
Internationale de Gymnastique 2015). I tabellen anges även rekommenderat resultat för gymnasten på de olika 
testen. 

Powertest knäflexorer & 
knäextensorer

3 repetitioner på 
submaximal nivå 
utfördes, med 20 
sekunders vila mellan 
testen. 

Den vertikala 
förflyttningen av vikten 
mättes och på så sätt 
kunde ett powervärde 
(angett i watt) räknas ut.

108 W (extensorer) 
78,5 W (flexorer)

Squat jump Gymnasten hoppar så 
högt som möjligt med 
start i sittande position. 
Armarna hålls i sidan vid 
utförandet.

24.6 cm

GMFT (Sleeper, Kenyon & Casey 2012)

Test Beskrivning Bedömning Rekommenderat resultat

Armhävningar Gymnasten utför 
armhävningar mot en 
golvbom.

Bröstet bör ta i bommen 
för att armhävningen ska 
räknas.

Över 45 stycken

Benlyft i ribbstol Gymnasten hänger i 
ribbstol, benen hålls i 90 
grader och lyfts upp till 
ribban och sedan tillbaka 
till 90 grader.

Över 36 stycken

Chins Gymnasten hänger i en 
ribba och drar sig upp 
med hakan ovanför 
ribban.

Gymnasten utför så 
många som möjligt. 

Över 18 stycken

Handstående Gymnasten står stilla på 
händer så lång tid som 
möjligt. 

Över 71 s

Repklättring Klättring i rep på tid. 
Repet är 4,5m långt.

Gymnasten klättrar utan 
att använda benen så 
snabbt som möjligt upp 
till 4,5m. 

under 10 s

Stillastående höjdhopp Gymnasten hoppar upp så 
högt som möjligt och slår 
på en tavla med handen 
för att mäta hur högt 
gymnasten hoppat.

60 cm

Age Group Development Programme (Fédération Internationale de Gymnastique 2015)

Test Beskrivning Bedömning Rekommenderat resultat
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4.4 Rörlighet 

Alla länder svarade att de testar sina gymnaster i delkapaciteten rörlighet. Tre av länderna 

testar aktiv rörlighet, medan två av länderna använder sig av passiva rörlighetstester. De 

aktiva rörlighetstesterna är bensparkar framåt, till sidan och bakåt där gymnasten ska sträva 

efter att visa spagat (bendelning 180 grader). Land 1 testade även sina gymnaster i statiskt 

håll framåt, till sidan och bakåt där gymnasten, likt en benspark, höll benet stilla så högt som 

möjligt. Land 3 använde förutom bensparkar test för spagathopp och splitthopp. 

Bedömningen av de aktiva rörlighetstesterna gjordes subjektivt av domare eller genom 

kameror och datorprogram som räknade ut den största vinkeln som uppstod mellan 

stödjebenet och sparkbenet.  De passiva rörlighetstesterna som länderna uppgav var spagat 

och splitt, där gymnasten minst måste uppvisa en bendelning på 180 grader för att vara 

godkänd. Dallas, Zacharogiannis och Paradisis (2013) använde ”sit & reach” som 

rörlighetstest där toppnoteringen var 40 cm. GFMT (Sleeper, Kenyon & Casey 2012) testade 

gymnasterna i spagat och splitt, samt gjorde ett test för rörligheten i axelleden. Poäng för 

godkänd i rörelsedelen räknades ut genom att alla resultaten från rörlighetstesterna sattes i 

Benlyft genom armarna 
till hängande

Gymnasten hänger i en 
holme. Gymnasten lyfter 
upp fötterna genom 
armarna till hängande.

Gymnasten bör ha raka 
ben under hela 
utförandet.

15 stycken

Benlyft i ribbstol Gymnasten hänger i 
ribbstol, benen hålls i 90 
grader och lyfts upp till 
ribban och sedan tillbaka 
till 90 grader.

15 stycken

Brytning Brytning till handstående. 10 stycken

Dips Gymnasten utför så 
många dips som möjligt.

20 stycken

Handstående Gymnasten står stilla på 
händer så lång tid som 
möjligt. 

60 s

Repklättring Klättring i rep på tid. 
Repet är 5m långt.

Gymnasten klättrar utan 
att använda benen så 
snabbt som möjligt upp 
till 5m. 

8 s

Stillastående längdhopp Gymnasten hoppar så 
långt som möjligt jämfota

Gymnastens räckvidd + 
45 cm

Situps Gymnasten utför så 
många situps som möjligt

Gymnasten behöver ta i 
med armbågarna i knäna 
vid utförandet.

34 stycken

Vipp handstående Gymnasten utför vipp till 
handstående i barr.

Benen hålls ihop under 
utförandet.

10 stycken
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relation till varandra. Age Group Development Programme (Fédération Internationale de 

Gymnastique 2015) testade gymnasterna i åtta olika rörlighetstester och angav på alla tester 

ett rekommenderat resultat. Beskrivning, bedömning och rekommenderat resultat på testerna 

presenteras i tabell 9. 

!
Tabell 9. Beskrivning av hur rörlighet testas enligt Age Development Group Programme (Fédération 
Internationale de Gymnastique 2015). 

4.5 Övriga test 

Land 1 uppgav att gymnasterna testades i teknisk precision genom att låta gymnasterna utföra 

enkla moment och bedöma hur väl de kontrollerades och utfördes. Gymnasterna utförde vipp 

till handstående i barr, samt kipp vipp handstående i barr där varje handstående måste hållas 

still i 2 sek för att räknas. Gymnasterna utförde även tester där de gjorde salto samt frivolt av 

Age Group Development Programme (Fédération Internationale de Gymnastique 2015)

Test Beskrivning Bedömning Rekommenderat resultat

Axlar Se bilaga 4 för 
beskrivning av testet.

Pannan bör hela tiden 
nudda mattan.

22 cm

Brygga Subjektiv bedömning 
görs av domare. 

noterades inte.

Framåtfäll Gymnasten står på kanten 
vid en höjd. Gymnasten 
sträcker ner armarna så 
långt det går.

Benen bör hållas raka vid 
utförandet.

Gymnasten bör nå 14 cm 
ner från höjden 
gymnasten står på.

Grensitt Gymnasten sitter i 
grensitt på en höjd. 
Gymnasten lutar sig fram 
och nuddar med magen i 
mattan.

Ryggen bör hållas rak vid 
utförandet.

Gymnasten bör nudda 
magen i mattan från en 15 
cm höjd.

Spagat höger och vänster Gymnasten sitter i spagat 
på golvet med främre 
benet upp på en höjd.

Gymnasten räknas som 
nere i spagaten om främre 
benets baklår tar i 
marken.

Spagat med främre benet 
på 30 cm höjd.

Splitt Gymnasten sitter i splitt 
på golvet.

Gymnasten räknas som 
nere om innerlåren tar i 
golvet.

Spagat med ena benet på 
30 cm höjd.

Statiskt håll ben framåt Gymnasten håller benet 
framåt så högt som 
möjligt. Ryggen hålls rak 
vid utförandet och 
stödjebenet får inte böjas.

165 grader

Statiskt håll ben sidan Gymnasten håller benet 
framåt så högt som 
möjligt. Ryggen hålls rak 
vid utförandet och 
stödjebenet får inte böjas.

165 grader
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bom och sträckt salto eller salto med 360 skruv av hopplinten. Målet var att landa utan att 

måsta korrigera något, exempelvis ta ett steg till sidan. Bedömningen på testerna gjordes 

subjektivt av domare.  Inget annat av de tillfrågade länderna uppgav att de gjorde några 

övriga tester. Dallas, Zacharogiannis och Paradisis (2013) och GFMT uppgav inte några 

övriga tester. Age Group Development Programme (Fédération Internationale de 

Gymnastique 2015) har förutom tester i styrka och rörlighet tagit fram ett testbatteri för att 

testa hur långt en gymnast utvecklats tekniskt, detta testbatteri riktar sig dock främst till 

satsande juniorer som ännu inte nått seniorålder.  

4.6 Teknik 

För att få en uppfattning om vilken teknisk färdighet som krävs för att tävla i världstoppen 

tittade detta arbete på svårighetspoängerna från finalerna i varje gren under OS i Rio 2016. På 

hopp presenteras snittet av de två hoppens svårighetspoänger som resultat. Medeltalet av de 

åtta finalisternas svårighetspoänger. Medeltalen av svårighetspoängerna från finalisterna i 

varje gren presenteras som resultat. I hopp var medeltalet 6,28 ±  0,19 poäng. I barr var 

medeltalet 6,59 ±  0,22 poäng. I bom var medeltalet på svårighetspoängen 6,26 ± 0,26 poäng. 

I fristående var medeltalet 6,29 ± 0,43 poäng. Alla finalisters svårighetspoänger presenteras i 

tabell 10 (USA Gymnastics 2016) 

!
Tabell 10. Finalisternas svårighetspoänger vid grenfinalerna i OS i Rio 2016.  

Hopp (snitt) Barr Bom Matta

Gymnast 1 6,35 6,80 6,60 6,90

Gymnast 2 6,35 6,70 6,40 6,60

Gymnast 3 6,00 6,60 6,50 6,40

Gymnast 4 6,50 6,60 6,10 6,30

Gymnast 5 6,10 6,70 6,30 6,30

Gymnast 6 6,35 6,70 6,30 6,10

Gymnast 7 6,50 6,50 5,80 6,30

Gymnast 8 6,10 6,10 6,10 5,40
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5 Diskussion 
Syftet med denna studie var att ta reda på och skapa förståelse för hur olika länder med 

världsledande gymnaster testar sina gymnaster i de olika delkapaciteterna samt ta reda på vad 

kvinnliga artistiska elitgymnaster bör prestera på tester i de olika fysiska delkapaciteterna. 

Genom syftet hoppas studien kunna skapa en bild av vilka krav som idag ställs på kvinnliga 

artistiska elitgymnaster. För att få en så bred förståelse som möjligt har studien samlat in 

information både från länder med världsledande gymnaster och information från den aktuella 

forskningen inom ämnet. Att kunna jämföra resultat både från världsledande länder, icke 

världsledande länder (kravprofilen från Grekland) och framtagna modeller för att mäta 

gymnasters fysiska form (GFMT & Age Group Development Programme) kan ses som en av 

studiens styrkor. 

!
Noterbart gällande resultaten för den aeroba effekten, som testats genom VO2 max test är att 

medeltalet från de världsledande länderna låg på 60,4 ml/kg/min, och Grekland, som kan 

räknas som ett icke världsledande land uppgav ett toppvärde på 57 ml/kg/min (Dallas, 

Zacharogiannis & Paradisis 2013). Enligt forskning som gjorts under senaste årtionden ligger 

elitgymnaster på ett värde kring 50 ml/kg/min (Jemni et al. 2011, ss. 4-6). Värdet på 60,4 

jämfört med värdet på 50 ml/kg/min indikerar att elitgymnaster eventuellt bör ha en bättre 

aerob effekt än man tidigare trott. Diskussionen kring om det är nödvändigt att jobba med att 

försöka förbättra en gymnasts aeroba effekt är något som diskuteras flitigt. En del menar att 

en god aerob effekt hjälper en gymnast att återhämta sig snabbare, andra menar att träning för 

att förbättra en gymnasts aeroba effekt stör träning av power (Jemni et al. 2011, s. 5). 

!
Flera länder använde sig av tidtagning på korta sprinter för att få fram värden för anaerob 

effekt. Sträckorna för sprinten varierade mellan 5-30m, men den vanligaste teststräckan låg 

kring 20m, vilket kan anses motsvara den ansats en gymnast springer när hon utför redskapet 

hopp. Låga tre sekunder verkar vara ett eftersträvat resultat på 20m sprint. Ett av länderna 

mätte tiden för 5m sprint, vilket kan ses som relevant i fristående där gymnasten endast har 

några få meter på sig att skapa en stor mängd energi på väg in i en voltserie. Löphastigheten 

påverkar i hög grad höjden på volterna vid utförandet på matta och hopp (Hallén & Ronglan 

2011, s. 270). Land 3 uppgav att deras bästa gymnast sprang 10m på 1.75 s och 20m på 3.05 

s. Detta kan jämföras med tider för kvinnliga fotbollsspelare på elitnivå vilka uppmätts för 
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tider på 1.67 på 10m och 3.05 på 20m (Haugen, Tonnessen & Seiler 2012, s. 343), samt tider 

från kvinnliga handbollsspelare på yttersta elitnivå (29 stycken) som i medeltal sprang 10m på 

2.0 s, samt 20m på 3.41 s (Moss, McWhannell & Michalsik 2015, s. 1786). Således indikeras 

att gymnaster i förhållande till andra idrottare verkar har en god anaerob effekt. Ett annat test 

som Zacharogiannis och Paradisis (2013) använde sig av var Wingate-test där ett värde på 

9.9W/kg var toppnoteringen för en kvinnlig artistisk gymnast. Detta värde går att jämföra 

med värdet Jemni et al. (2011 s. 12) noterade på 10.5W/kg för kvinnliga artistiska gymnaster. 

Tyvärr uppgav inte några av de tillfrågade länderna värden för Wingate, vilket gör det svårt att 

förutspå vad de bästa i värden skulle göra för resultat på testet.  

!
Den fysiska delkapacitet som testades med flest tester gällande alla länder vara styrka. Många 

länder använde sig av traditionella styrkeövningar i testerna och valde att testa både 

snabbhetsstyrka och uthållighetsstyrka genom samma övning. Att kunna utveckla kraft 

snabbt, vilket snabbhetsstyrkan vill testa, är relevant då snabb utveckling av kraft hänger 

samman med god spänst och snabbhet (Hallén & Ronglan 2011, s. 270). Uthållighetsstyrkan, 

som ofta verkar testas genom att en övning genomförs över en minut, är relevant då 

utförandet i barr, bom och matta tar mellan 60-90 sekunder. Gymnasten behöver under hela 

utförandet av serien kunna hålla god kvalitet i övningarna som utförs. Noterbart är att flera 

länder vid testerna är noga med utförandet av övningarna, allt ska ske med mycket god teknik. 

Exempelvis framkommer ur enkäterna att bara stå på händerna i 60 sekunder inte räcker, 

gymnasterna bör utföra handståendet med god teknik, utan svank, vingel eller böjda armar 

eller ben. Som insatt i gymnastiken kan man se att de traditionella styrkeövningarna är 

mycket lika de gymnastiska övningar som utförs i de olika redskapen. Exempelvis benlyft i 

ribbstol är en mycket viktig del av kipp på barr, således är det lätt att förstå varför de olika 

testövningarna kan ses som relevanta och nödvändiga för gymnaster. Flera länder och 

modeller använder CMJ och stillastående längdhopp som ett styrketest. 225 cm i stillastående 

länghopp stämmer väl överens med Jemni et al. (2011, s. 33) som uppger att en gymnast på 

hög nivå bör ligga mellan 210-230 cm i stillastående längdhopp. Detsamma gäller CMJ, land 

3 uppgav ett värde på 42 cm, vilket ungefär stämmer överens med Jemni et al. (2011, s. 33) 

som hoppade mellan 42,5-49,2 cm i CMJ. Dock uppger Jemni et al. (2011, s. 33) att normen 

bör vara kring 50-60 cm för gymnaster på elitnivå, vilket stämmer överens med de värden 

som land 4 och GFMT (Sleeper, Kenyon & Casey 2012) uppgav som toppvärde/riktvärden 
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för sina gymnaster. Ett land, land 3, sticker ut i hur styrka testas. De använder sig av 1RM-

tester för maxstyrka vilket alla de andra länderna saknar. Med tanke på gymnastikens natur 

och de krafter som gymnaster bör klara av att hantera, exempelvis vid landningar där 

gymnaster kan utsättas för krafter över13 gånger kroppsvikten i landningar (Wade et al. 2012, 

s. 684; Cuk & Marinsek 2013, s. 29) är det intressant med avsaknaden av maxstyrketester hos 

flera av länderna. Det har visats på ett gott samband mellan peak power i loaded CMJ (20kg) 

och snabba tider på korta sprinter, samt god korrelation mellan average power i knäböj på 

70kg och snabba tider på korta sprinter (López et al. 2011, ss. 135-144). Således skulle det 

vara intressant att fundera på om inte gymnaster skulle ha nytta av att träna med externa 

vikter för att exempelvis förbättra sina tider på korta sprinter.  

!
Ett något överraskande resultat från enkäterna var att flera världsledande länder valt att frångå 

passiva rörlighetstester och istället använt aktiva rörlighetstester. Traditionellt är de passiva 

rörlighetstesterna mycket vanliga även om kvinnliga artistiska gymnaster sällan använder sig 

av passiv rörlighet i serier på de olika redskapen. Att ha en stor passiv rörlighet i gymnastiska 

moment har dock visat sig korrelera med god aktiv rörlighet (Santos et al. 2015 s, 64-65). 

Således verkar den passiva rörligheten vara väsentlig att träna för gymnaster, även om den 

aktiva rörligheten kanske bör ses som den centrala vid tester då gymnasten i serierna i princip 

endast använder sig av den aktiva rörligheten. Föga förvånande hade länderna som krav att en 

gymnast bör uppvisa full spagat (180 graders bendelning), detta är även kravet i det 

internationella bedömningsreglementet för att en gymnast inte ska få några avdrag 

(Fédération Internationale de Gymnastique 2016). Med fördel kan en gymnast även visa 

överspagat då ögat har svårt att hinna uppfatta en fullgod spagat på prick 180 grader, då det 

går så snabbt. Därmed kan de subjektiva bedömningarna i testerna inte ses som helt reliabla, 

jämfört med exempelvis tester med höghastighetskamera. Noterbart gällande rörligheten är att 

inget av de tillfrågade länderna använder sig av tester för rörlighet i axlar/skuldror, vilket är 

något som både GFMT (Sleeper, Kenyon & Casey 2012) och Age Group Programme 

(Fédération Internationale de Gymnastique 2015) tar upp i sina tester för rörlighet. De 

tekniska momenten i kvinnlig artistisk gymnastik kräver ofta en god rörlighet i dessa partier 

och skulle kunna ses som relevanta att ha med i ett testpaket för gymnaster. Brygga, som Age 

Group Programme (Fédération Internationale de Gymnastique 2015) använde sig av bedöms 

subjektivt av domare och på så vis kan GFMT:s test med pinne (se bilaga 4) ses som mer 
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reliabelt för att mäta axelrörligheten. Vidare kan god rörlighet i axelleden vid utförandet av en 

flickis bidra till att förebygga skador i handlederna för gymnaster (McLaren et al. 2015, s. 

344) 

!
Att besitta en stor teknisk precision är mycket viktigt för gymnaster och rent teoretiskt finns 

det många olika sätt att testa detta. Som gymnast är det mycket viktigt att hela tiden ha en 

uppfattning om var i rummet hon befinner sig, för att på ett säkert sätt kunna utföra övningar 

och för att kunna utföra övningarna med så stor precision som möjligt. Att exempelvis spika 

landningar ger gymnasten en mycket stor fördel då denna slipper landningsavdrag. Genom att 

öva precisionsförmågan vid utförandet av enkla tekniska moment kanske den blir bättre då 

gymnaster utför svårare tekniska moment. Hur precision kan testas är något som kan 

utvecklas ytterligare. Alla redskap involverar teknisk precision och därmed skulle tester för 

alla fyra redskap kunna utvecklas.  

!
Gällande delkapaciteten teknik är det intressant att medeltalet för svårighetspoängen i de olika 

redskapen skilde relativt lite, där endast barr sticker upp med en något högre svårighetspoäng 

jämfört med de andra redskapen. För att nå internationell toppnivå under OS-cykeln som 

slutade med OS i Rio 2016 behövde de kvinnliga artistiska gymnasterna ligga på en 

svårighetspoäng över 6.0 poäng. Noterbart är även att den gymnast som startade med högst 

svårighetspoäng i de olika redskapen även vann guld, samt att gymnasten som startade med 

den lägsta svårighetspoängen i finalen slutade på åttonde plats (se tabell 10). Av det kan man 

dra en slutsats att alla gymnaster utfört sina program relativt lika rent tekniskt, men att vissa i 

startfältet hade en större teknisk färdighet än andra. 

!
Den största skillnaden mellan enkätsvaren från länderna och hur GFMT (Sleeper, Kenyon & 

Casey 2012) och Age Group Development Programme (Fédération Internationale de 

Gymnastique 2015) är att de senare nämnda modellerna främst testar uthållighetsstyrka hos 

gymnasten, samt endast innehåller tester för passiv rörlighet i spagat/splitt. Ingen av 

modellerna tar heller upp aerob effekt. Dallas, Zacharogiannis & Paradisis (2013) är relativt 

olik de andra ländernas tester av de olika delkapaciteterna. Inget av de andra länderna 

använde sig exempelvis av ”sit & reach” som rörlighetstest. I den grekiska kravprofilen 

saknas även tester av den traditionella gymnastikstyrkan. 
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!
Land 2 hade tagit fram värden för ”lägsta godkända notering”. Detta kan ses som ett mått på 

när landet ansåg gymnasten vara redo för gymnastik. Om en gymnast inte klarade den lägsta 

godkända noteringen ansågs gymnasten inte heller redo att träna gymnastik på högsta nivå. 

Prioritet i träningen lades då på att öka den fysiska delkapacitetens resultat till godkänd nivå 

istället för att exempelvis lägga tid på ny teknikinlärning. Fritt tolkat skulle detta kunna ses 

som skadeförebyggande då landet vill att gymnasterna ska vara fysiskt redo för de krav 

artistisk gymnastik ställer på dem innan de ger sig på teknisk träning.   

5.1 Studiens begränsningar 

Även om studien försökt att hämta in information från länder med gymnaster som är 

världsledande är det svårt att veta om länderna svarat ärligt på enkäterna. Information om 

fysisk testning och testresultat från deras toppgymnaster kan ses som konfidentiell 

information och därför finns risken att uppgivna resultat är modifierade eller påhittade. Detta 

är något som kan påverka studiens reliabilitet och validitet negativt. Studien som sådan är 

unik i sin utformning, men svår att reproducera. Att reproducerbarheten är låg ses som en av 

studiens begränsningar. 

!
Svar från endast fem länder framkommer i studien vilket kan ses som en av studiens 

begränsningar. Om fler världsledande länder hade deltagit i studien hade det bidragit till större 

chans att se mönster i vilka tester som är de vanligaste att använda sig av och som därmed kan 

anses relevanta. De svarande länderna uppgav ingen noggrann information om när testerna 

genomförs, vilket heller inte efterfrågades i enkäten. För de länder som utför tester endast 

någon eller några gånger/år är det mycket relevant att veta när i träningsperiodiseringen 

testerna genomförs. Resultaten kan skilja markant om gymnasterna är i toppform eller 

nedtränade i en styrkeperiod vid testerna. Även om flera tester liknar varandra i upplägget är 

det svårt att jämföra resultaten rakt av, testutrustningen och utförandet av övningarna kan 

skilja markant. En fråga om när länderna utförde tester på sina gymnaster hade med fördel 

kunnat varit med i enkäten som skickades ut till de olika länderna.  

!
Flera av testerna, särskilt rörlighetstesterna, bedöms subjektivt vilket gör det svårare att få 

testresultaten reliabla. Olika testledare kan lätt bedöma testen olika och därmed finns 
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svårigheter i att jämföra testen med varandra. Därför bör testresultaten ses som en 

fingervisning och inte en sanning. Gällande testerna för teknik så revideras de internationella 

reglerna var fjärde år. Idag används en uppdaterad version av Code of Points vilket gör att de 

serier som utfördes vid OS i Rio 2016 idag skulle ge en lite annan svårighetspoäng. Denna 

studie ser inte heller till några psykologiska aspekter. För att skapa en fullständig kravprofil 

inom kvinnlig artistisk gymnastik bör både fysiska och psykologiska krav finns med.  

5.2 Vidare forskning 

Det finns få vetenskapliga artiklar skrivna om fysisk testning för kvinnliga artistiska 

gymnaster. Mer forskning på området är mycket välkommet. Många av de traditionella  

gymnastiktester som genomförs skulle gärna få forskas vidare på för att kunna öka evidensen 

för att de faktiskt är relevanta. Genom en större mängd forskning skulle bättre slutsatser 

kunna dras kring vilka som är de mest relevanta testerna att använda för kvinnliga artistiska 

gymnaster. Mer forskning på de världsledande länderna skulle även bidra till att en större 

mängd insamlad data av testresultat, vilket skulle göra det lättare att se ett mönster i vad de 

allra bästa i världen presterar på de olika testerna. 

5.3 Slutsats 

Att testa gymnaster fysiskt är vanligt förekommande inom den kvinnliga artistiska 

gymnastiken. Testerna som används är många. Forskare och länder verkar alla ha sin egen ide 

om hur utformningen av tester för de fysiska delkapaciteterna bör se ut. Utifrån de insamlade 

resultaten i denna studie verkar det som att en kvinnlig artistisk gymnast på elitnivå bör ha en 

aerob effekt på kring 60 ml/kg/min. En kvinnlig artistisk gymnast bör springa 20m sprint på 

låga 3 s. Gällande styrketester för kvinnliga artistiska gymnaster verkar tester för 

snabbhetsstyrka, maximal styrka och uthållighetsstyrka vara de centrala och viktigaste sett till 

insamlad data och forskning som gjorts. Testövningarna består ofta av traditionella 

gymnastikövningar, och för 1RM utförs tester med skivstång. Gymnasters styrka testas 

allsidigt, övre- och nedre extremiteter samt bålen testas. För rörlighet verkar aktiva 

rörlighetstester vara det centrala. Att använda tester som involverar spagat- och splitthopp kan 

vara en bra ide för att göra testet så idrottsspecifikt som möjligt. För lite forskning på området 

är ännu gjord för att resultaten i denna studie ska kunna generaliseras, men möjligen kan 

studien ge en fingervisning om vilka vilka tester kvinnliga artistiska gymnaster använder sig 

av och vad de bör prestera på testerna.  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Bilaga 1 

Litteratursökning 

!
I bilagan Litteratursökning ska du återge de sökningar du har gjort för att hitta tidigare 
forskning inom ditt ämnesområde. Litteratursökningen ska finnas med som en bilaga i din 
uppsats. 
 
Syftet med att redovisa litteratursökningen är att läsaren av ditt arbete ska kunna återskapa 
dina sökningar och på så sätt kunna hitta intressanta dokument. Redovisningen hjälper också 
läsaren att kunna bedöma om du sökt på relevanta ämnesord utifrån dina frågeställningar och 
om du genomfört sökningarna på ett bra sätt.  
 
Använd denna mall när du gör din bilaga. Det gör ingenting om bilagan blir längre än en sida. !!!!
Syfte och frågeställningar: Här skriver du uppsatsens syfte och frågeställningar. !!
Vilka sökord har du använt? 

!
Var har du sökt? 

!!!!

Strength test artistic gymnastics 
Physiological profile gymnastics  
Physiological demands gymnastics 
physiological characteristics gymnastics  
Fitness women’s artistic gymnastics 
Fitness female gymnasts 
Training load gymnastics 
Sprint time strength power relationship 
aerobic capacity gymnasts 
active passive flexibility gymnastics 
landing forces gymnastics 
20m sprint times elite females 

Discovery, PubMed, SportDiscus, Google Scholar
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!!!
Sökningar som gav relevant resultat 

!
Kommentarer 

!

!
Discovery: Physiological profile gymnastics  
Discovery: Physiological demands gymnastics  
Discovery: Sprint time strength power relationship  
Discovery: Fitness female gymnasts  
Discovery: aerobic capacity gymnasts 
Sportdiscus: Training load gymnastics 
Discovery: Active passive flexibility gymnastics 
Discovery: Landing forces gymnastics 
Discovery: 20m sprint times elite females  

Jag tycker det var svårt att hitta bra material i ”full text”. Försökte att söka via Google 
Scholar för att hitta full text, men tyckte det var svårt. Har haft ett gott samarbete med min 
kontakt på förbundet som gett tips om relevanta artiklar för ämnet. Generellt finns lite 
material ute gällande kravprofiler för artistiska gymnaster. Mycket litteratur till arbetet har 
jag blivit tipsad om av den svenska förbundskaptenen i gymnastik samt studiekamrater. Det 
har underlättat mycket för att få ihop relevant material till studien. 
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Bilaga 2 

!
Studiens enkät  

!
My name is Malin Pussinen and I’m a student at the Swedish School of Sport and Health 
sciences. I’ve gotten your e-mail adress from Sebastian Melander who I am working with 
when undertaking my undergraduate dissertation project about the physical requirements in 
women’s artistic gymnastics. I’m comparing tests in strength and condition and benchmarks 
from different countries to see what the best gymnasts are doing and which different tests are 
used. The purpose is to build an understanding for the physical requirements of WAG today 
and to understand how physically well prepared gymnasts need to be at the highest level of 
gymnastics. Participation is of course voluntary. The information from the countries to be 
read in the dissertation will be presented anonymously, no country or person will be 
mentioned by name.  !
If you could take time to answer these six questions it would be of great value for the project! 
If you have any questions about the project don’t hesitate to contact me. !
If possible, please be specific about the equipment if any is used during the tests.  !
Thanks in advance.  !
Best regards  
Malin Pussinen !!
1.  
A) Are you doing strength and conditioning tests on your national team?  !!
B) If yes. How often does the national team do the tests? !
2.  
A) What strength tests do you use? (e.g. rope climb, squats, leg lifts) !!
B) What is the test result of the top gymnast/gymnasts? (Or, if you don’t want to answer with 
specific results, what is the test result the gymnasts strive for?) !!
3. 
A) What flexibility tests do you use? (e.g. splits, leg kicks) !!
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B) What is the test result of the top gymnast/gymnasts? (Or, if you don’t want to answer with 
specific results, what is the test result the gymnasts strive for?) !!
4.  
A) What tests do you do for aerobic ability? (e.g. VO2max, 3000 m Cooper) !!
B) What is the test result of the top gymnast/gymnasts? (Or, if you don’t want to answer with 
specific results, what is the test result the gymnasts strive for?) !!
5. 
A) What kind of tests are you doing for anaerobic ability? (e.g. Wingate, 20 m sprints) !!
B) What is the test result of the top gymnast/gymnasts? (Or, if you don’t want to answer with 
specific results, what is the test result the gymnasts strive for?) !!
6. 
A) Are you doing other tests? (ex. balance) !!
B) What is the test result of the top gymnast/gymnasts?  !!
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Bilaga 3 

Banor vid test av anaerob effekt  

!
Bana 1 

Gymnasten utför banan på ett friståendegolv (12x12m).  

På diagonal A och B genomför gymnasten en hjulning samt tre 

flickisar med delade ben. På kortsida 1 och 2 utför gymnasten 10 

stycken grodhopp. Gymnasten genomför först diagonal A, sedan 

kortsida 1, diagonal B och slutligen kortsida 2. Gymnasten utför banan 

på så kort tid som möjligt. 

!
Bana 2 

Gymnasten utför banan på ett friståendegolv (12x12m). På varje 

diagonal genomför rondat-tre flickisar-grupperad salto bakåt. På varje 

kortsida genomför gymnasten en hjulning och tre flickisar med delade 

ben. Gymnasten börjar med längan A-C, sedan gör gymnasten kortsida 

1, diagonal B-D, kortsida 2, diagonal C-A, kortsida 3, diagonal D-B och 

slutligen kortsida 4. Gymnasten utför banan på så kort tid som möjligt.  

!
Bana 3  

Gymnasten utför banan på ett friståendegolv (12x12m). 

Gymnasten startar vid A och springer till B, gymnasten har då 

sprungit en länga. Gymnasten vänder om och springer från B till A. 

Gymnasten har du sprungit en till länga. Totalt genomför gymnasten 

fem längor på så kort tid som möjligt.  

!
!
!
!
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Bilaga 4 

!
GFMT Test med pinne axelrörlighet 
!
!

!
!
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