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Abstract 

 
Aim 
The aim of the present study was to evaluate physical performance according to “fysprofilen” 
in skiers of the Swedish mogul ski team and to compare their physical performance at three 
test occasions during one year.  
 
Methods 
All eight elite mogul skiers at the Swedish national mogul ski team during the seasons 
2011/2012 and 2012/2013 participated voluntarily in this study. The test battery “fysprofilen” 
was performed at three test occasions, October 2011, May 2012 and October 2012. Muscle 
strength was evaluated with squats, bench press and grip strength; power was evaluated with 
power clean, squat jump, countermovement jump with and without arm swing, Harre´s test 
and the 30 meters sprint. Aerobic capacity was evaluated with the Cooper test and anaerobic 
capacity with 150 meters sprint, chin-ups, dips and trunk flexion. The individual test results 
regarding all eight mogul skiers from the first test occasion are presented. Each test result was 
also transformed to points between 1 and 10 according to suggested values for mogul skiing 
in “fysprofilen”. Ten points represent the level of international elite athletes and 1 point the 
level of national elite athletes. The average point for the following categories, muscle 
strength, power, aerobic capacity and anaerobic capacity, was calculated and defined as the 
subject´s “fysindex”. The average points were compared individually for each subject 
between the three test occasions.  
 
Results  
All eight subjects participated at the first test occasion; four subjects participated in at least 
two test occasions. The other four subjects were injured during the study period and were 
therefore only able to participate in one out of the three test occasions. One subject showed 
impaired results in all variables of the “fysprofilen” between the first and second test 
occasion, and an increase in all points at test occasion three. One subject increased his points 
between the first and second test occasion and between the second and third test occasion 
except for power. One subject increased all variables between test occasion one and three, and 
was injured at test occasion two. Another subject showed impaired results in muscle strength 
and power but an increase in “fysindex” and anaerobic capacity between test occasion one 
and two and was injured at test occasion three.   
 
Conclusion 
This study showed varied results in physical performance as measured with “fysprofilen” at 
three test occasions during one year. The most obvious improvements, with increased test 
results, were found to be between test occasion one and three. The results implies that pre-
season training was efficient for increasing physical capacity but the physical training during 
the competitive season most likely was not enough to maintain the same improvements. The 
variations in the test results can mainly be explained by individual differences, though.  
  



 

 

Sammanfattning 
 
Syfte  
Syftet med denna studie var att utvärdera fysisk prestation (fysisk profil) utifrån ”fysprofilen” 
hos skidåkare i det svenska puckelpistlandslaget samt att jämföra deras fysiska prestation vid 
tre olika testtillfällen under ett år. 
 
Metoder 
Samtliga åtta puckelpiståkare i det svenska landslaget under säsongerna 2011/2012 och 
2012/2013 deltog frivilligt i studien. Testbatteriet som bestod av ”fysprofilen” genomfördes 
vid tre tillfällen, i oktober 2011, maj 2012 och oktober 2012. Muskelstyrka bedömdes med 
knäböj, bänkpress och gripen, power bedömdes med frivändning, squat jump, 
countermovement jump (med och utan armsving), Harres test samt 30 meter sprint. Aerob 
förmåga utvärderades med Coopertestet och anaerob förmåga med 150 meter sprint, chins, 
dips och brutalbänk. Samtliga uppmätta testresultat från det första testtillfället redovisas 
individuellt för de åtta puckelpiståkarna. Varje övning poängsattes mellan 1 och 10 enligt 
aktuella gränsvärden för puckelpiståkare i ”fysprofilen”, där 10 poäng motsvarar 
internationell elitnivå och 1 poäng nationell elitnivå. Medelvärdet i poäng beräknades för 
följande kategorier, muskelstyrka, power (explosiv styrka), aerob förmåga och anaerob 
förmåga samt definierades som försökspersonens ”fysindex”. Dessa medelpoäng jämfördes 
mellan de tre testtillfällena för varje enskild försöksperson.  
 
Resultat 
Samtliga åtta försökspersoner genomförde det första testtillfället och fyra försökspersoner 
genomförde minst två av de tre testtillfällena. De övriga fyra försökspersonerna kunde bara 
delta i ett av de tre testtillfällena på grund av skador. 
En försöksperson minskade sina resultat för samtliga variabler mellan första och andra 
testtillfället, för att sedan förbättra samtliga resultat till tredje testtillfället. En försöksperson 
ökade samtliga variabler mellan första och andra testtillfället och ökade samtliga variabler, 
förutom power, mellan andra och tredje testtillfället. En annan försöksperson ökade samtliga 
variabler mellan testtillfälle ett och tre och var skadad vid tillfälle två. En försöksperson 
påvisade minskad muskelstyrka och power men ökat ”fysindex” och anaerob förmåga från 
testtillfälle ett till testtillfälle två och var skadad vid tillfälle tre. 
 
Slutsats 
Föreliggande studie visade att resultaten varierade vid tre olika testtillfällen under ett år.  
Störst förbättring noterades från mätning ett till tre. Resultaten tyder på att 
försäsongsträningen sannolikt är effektiv för att öka fysisk kapacitet men att fysträningen 
under tävlingssäsong inte är tillräcklig för att bibehålla samma förbättrade fysiska kapacitet. 
Variationerna i testresultaten kan framför allt förklaras av individuella skillnader. 
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1 Bakgrund 
Tester av muskelstyrka och kondition är vanligt förekommande inom idrotten i syfte att 

undersöka idrottarens fysiska förmåga samt för att övervaka en träningsperiod och planera 

intensiteten för kommande träning (Svensson & Drust, 2005). I Sverige genomgår årligen alla 

aktiva idrottsutövare, från Sveriges Olympiska Kommittés topp- och talangprogram, den s.k. 

fysprofilen (Sveriges Olympiska Kommitté, 2012). Fysprofilen består av ett testbatteri som 

avser att mäta fyra olika fysiska kvalitéer, muskelstyrka, power (explosiv muskelstyrka), 

aerob förmåga samt anaerob förmåga, där varje fysisk variabel omfattar olika tester 

(moment/övningar) anpassade till aktuell idrottsgren (Sveriges Olympiska Kommitté, 2012). 

Målsättningen med dessa tester är att idrottsutövaren ska få feedback på aktuell fysisk 

kapacitet (träningstillstånd) samt för att kunna planera kommande träningsperiod (Sveriges 

Olympiska Kommitté 2012). Därför är det betydelsefullt att testerna är relevanta och kan 

förutsäga grenspecifik prestation. Tester som bäst förutsäger prestation inom olika idrotter är 

de tester som mest speglar aktuell idrott, där samma muskler och rörelsemönster testas. 

(Svensson & Drust, 2005)  

 

Muskelstyrka, power, anaerob förmåga och aerob förmåga, som testas i fysprofilen, baseras 

på olika energisystem i kroppen. Power kan beskrivas som ett maximalt arbete, där en kraft 

ska övervinnas på kort tid (explosiv muskelstyrka). Vid powermoment upp till cirka sex 

sekunder används nästan uteslutande energi genererad av adenosintrifosfat (ATP) och 

kreatinfosfat lagrat intramuskulärt (McArdle, Katch, & Katch, 2007, s.231). Vid arbeten upp 

till cirka 60 sekunder minskar powerutvecklingen och den största delen av energin genereras 

anaerobt genom glykolys och laktatansamling. Vid längre arbetstider, mellan två och fyra 

minuter, är den aeroba ATP-produktionen av större betydelse för energiproduktionen och vid 

ytterligare längre arbeten genererar den aeroba metabolismen mer än 99 % av energin. 

(McArdle et al., 2007, s.470) 

För att förbättra de energitransporterande systemen och öka muskelstyrka, aerob förmåga och 

anaerob förmåga har fyra träningsprinciper utarbetats. Överbelastning innebär att kroppens 

olika vävnader utsätts för högre belastningar än de normalt är tränade för i syfte att förbättra 

sin prestation. Detta kan ske genom att intensiteten, varaktigheten och frekvensen vid träning 

varieras (McArdle et al., 2007, s.470). Träning är specifik, innebärande att till exempel träning 

av explosiv muskelstyrka leder till förbättrad anaerob funktion, medan endast liten effekt kan 

noteras i det aeroba systemet (McArdle et al., 2007, s.471). Individuella skillnader påverkar 
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också effekten av träning på prestationsutveckling, där exempelvis mindre träningseffekt kan 

förväntas av en fysiskt vältränad individ jämfört med en fysiskt otränad individ (McArdle et 

al., 2007, s.472). Reversibilitetsprincipen innebär att effekter som uppnåtts med träning avtar 

med minskad träningsmängd. Som exempel kan nämnas att tre veckors träningsuppehåll kan 

leda till att maximal syreupptagningsförmåga minskar med 8 % hos uthållighetstränade 

individer och att hjärtats slagvolym kan minska med 10 % vid 12 veckors träningsuppehåll 

(McArdle et al., 2007, s.476).   

 

Åtskilliga författare har påvisat ett samband mellan en idrottares resultat vid fysiska tester och 

idrottslig prestation (Baker & Newton, 2008; Platzer, Raschner, Patterson, & Lembert, 2009; 

Potteiger, Smith, Maier, & Foster, 2010). I idrotter där hopp var ett återkommande moment 

var den power som idrottaren utvecklade av stor betydelse för grenspecifik prestation 

(McBride, Triplett-McBride, Davie, & Newton RU, 1999). Platzer et al. (2009) visade att det 

inom snowboard föreligger ett samband mellan power i under- och överkroppen och antalet 

FIS-poäng1. Hos män påvisades i samma studie ett samband mellan countermovement jump 

och antalet FIS-poäng samt mellan bänkpress och FIS-poäng. Testbatteriet som användes av 

Platzer et al. (2009) förklarade 98 % av skillnaden i FIS-poäng hos kvinnliga snowboardåkare 

samt att aerob förmåga var den bästa prediktorn för antalet världscuppoäng2. De kvinnliga 

världscupåkarna presterade också signifikant bättre resultat vid countermovement jump och 

power, mätt i höftflexion och extension, jämfört med europacupåkarna.  

 

Inom elitidrott med hög träningsmängd, där idrottaren bör kunna prestera som bäst vid olika 

tidpunkter under året, har träningsplanering stor betydelse för att kunna maximera 

tävlingsresultaten (Issurin, 2010). Begreppet träningsperiodisering har definierats enligt 

följande: ”the subdivision of the seasonal programme into smaller periods and training 

cycles” (Issurin, 2010, s.191). Utvecklingen inom träningsperiodisering har gått från ”one-

peak annual plan”, vilket innebär att i säsongsbetonade idrotter, som till exempel skidåkning, 

planeras träningen för att toppa formen en gång under året, till ”three-peak preparation 

models” (Issurin, 2010). Varje formtoppning innebär först en förberedande period där bland 

annat styrka, kondition och koordination tränas för att följas av formtoppning och sedan en 

övergångsfas. Denna cykel kan upprepas vid flera tillfällen under året. Sedan 1980-talet har 
                                                
1 Poäng som intjänas vid tävlingar annonserade i Internationella Skidförbundets (FIS) kalender. Internationella 
regler måste följas vid tävlingen och tävlingen måste äga rum mellan 15/11 och 30/4 (Internationella 
Skidförbundet, 2012c).  
2 Poäng som intjänas vid världscuptävlingar (Internationella Skidförbundet, 2012d). 
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dock utvecklingen inom träningsperiodisering fortsatt för att finna den träningsmetod som 

bäst passar varje idrott och varje enskild idrottare (Issurin, 2010). Under den förberedande 

fasen är målet att maximera den fysiska förmågan hos idrottaren, medan det under 

tävlingssäsongen framför allt handlar om att bibehålla den fysiska kapaciteten, eftersom 

mindre tid för fysträning då föreligger (Rønnestad, Nymark, & Raastad, 2011). Periodiserad 

träning har visat sig mer effektiv för utveckling av muskelstyrka och power hos både män och 

kvinnor jämfört med icke periodiserad träning (Kell, 2011; Rhea & Alderman, 2004). Under 

försäsongsträning har signifikanta styrkeökningar (Comfort, Haigh, & Matthews, 2012c; 

Hoffman et al., 2009) samt förbättrad sprint- (Comfort et al., 2012c) och hopprestation 

(Hoffman et al., 2009) noterats hos idrottare. Maximal benstyrka vid knäböj ökade med 18 % 

efter åtta veckors uppbyggnadsträning och sprinttider minskade med upp till 7,6 % (Comfort 

et al. 2012c). Hopphöjd och 1 RM3 bänkpress ökade signifikant efter sju veckors träning 

under icke tävlingssäsong (Hoffman et al., 2009). Däremot har förändringar i maximal 

syreupptagningsförmåga under försäsong jämfört med tävlingssäsong och efter tävlingssäsong 

inte noterats inom flera idrotter (Koutedakis, 1995). Även anaerob kapacitet har, med några 

undantag, visat sig vara tämligen konstant under året (Koutedakis, 1995). Avsaknad av 

fysträning under en 12 veckors tävlingsperiod har hos unga idrottare resulterat i reducerad 

muskelstyrka (DeRenne, Hetzler, Buxton, & Ho, 1996) och styrkeökningen som skett under 

uppbyggnadsperioden hade försvunnit efter tre månaders träningsuppehåll (Andersen et al., 

2005). Om styrketräning däremot bedrevs en gång varje vecka, parallellt med fotbollsträning, 

bibehölls muskelstyrka, sprint- och hoppförmåga under en 16 veckors tävlingsperiod 

(Silvestre et al., 2006). Fysträning som bedrivs mer sällan, parallellt med fotbollsträning, 

resulterade i minskad styrka och hoppförmåga (Rønnestad et al., 2011). Hos brottare har 

minskning av muskelstyrka påvisats mellan tidig säsong och slutet av säsongen, medan 

styrkan sedan ökade under månaderna efter avslutad säsong (Roemmich & Sinning, 1996; 

Schmidt, Piencikowski, & Vandervest, 2005). Även skidåkare presterar högre maximalt 

vridmoment i benmuskulaturen under icke tävlingssäsong (Koutedakis, 1995). Övningar för 

träning av power såsom frivändning och hopphöjd ledde inte till någon signifikant förändring, 

varken innan, under eller efter tävlingssäsong (Schmidt et al., 2005). 

 

Sedan 1978 har puckelpiståkning varit en skidgren inom det internationella skidförbundet 

(Internationella Skidförbundet, 2012a). Världscuptävlingar har arrangerats sedan 1980 och 

                                                
3 1 Repetition Maximum är den maximala vikt som kan lyftas en gång (McArdle et al., 2007). 
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1986 hölls det första världsmästerskapet och sedan 1992 är puckelpist en gren i det olympiska 

programmet (Eriksson, 2012). En puckelpisttävling består av ett kvalifikationsåk och ett 

finalåk för de 12 eller 16 bästa åkarna. Banans längd ska vara mellan 150 och 250 meter lång 

och innehålla två hopp. Sju domare bedömer både åkteknik och hoppteknik men även tiden 

räknas in i den totala bedömningen (Internationella Skidförbundet, 2012b). I Sverige finns tre 

skidgymnasier med puckelpistinriktning (Svenska Skidförbundet, 2012). En kravprofil för 

puckelpiståkare är för närvarande under utveckling av Sveriges Olympiska Kommitté i 

samarbete med förbundskaptenen för det svenska puckelpistlandslaget4. I kravprofilen görs 

bedömningen att en puckelpiståkare ska ha starka ben- och bålmuskler för att klara av de 

påfrestningar som musklerna utsätts för vid landningar efter hopp samt för att kunna 

upprätthålla bra kroppshållning under åket. Ett åk varar cirka tjugofem sekunder. Även stora 

krav ställs på rörlighet/flexibilitet, balans och koordination för att klara av de ökade 

svårighetsgraderna på hoppen (Carlqvist, 2012).    

 

Det finns vissa belägg för att idrottare som presterar ”bra” på fystester löper mindre risk att 

drabbas av idrottsskador (e.g. Willems, et al., 2005). Vidare föreligger det ett samband mellan 

höga testresultat och utövarens förmåga att prestera inom sin idrott d.v.s. ju bättre resultat på 

testerna desto bättre idrottlig prestation (Baker & Newton, 2008; Platzer et al., 2009; 

Potteiger, Smith, Maier, & Foster, 2010). Därför är det av stor betydelse för idrottaren att 

optimera sina fysiska kvalitéer mellan tävlingssäsongerna men också att bibehålla dessa 

kvaliteter så långt det är möjligt under själva tävlingsperioden. Puckelpist är i mycket 

begränsad omfattning beskriven i litteraturen och inga studier angående puckelpiståkares 

fysiska kapacitet har kunnat identifieras. Under tävlingssäsongen har puckelpiståkare svårt att 

hinna med sin fysträning varje vecka på grund av många resor mellan olika tävlingsorter, 

begränsad tillgång till gym samt nödvändig tid för återhämtning mellan tävlingarna. Det är 

oklart om detta påverkar åkarnas fysiska kapacitet. Någon information huruvida 

försäsongsträning kan påverka den fysiska förmågan hos puckelpiståkare har ej kunnat 

identifieras i litteraturen. Av dessa anledningar kan föreliggande studie vara av betydelse 

genom att beskriva puckelpiståkning utifrån fysiska parametrar samt vara till hjälp när 

fysträningen planeras under för- och tävlingssäsong. Vidare är fysprofilen, som både Sveriges 

Olympiska Kommitté och Riksidrottsförbundet i stor utsträckning använder för 

prestationsbedömning av idrottsutövare (Sveriges Olympiska Kommitté, 2012), i mycket 

                                                
4 Tomas Carlqvist, förbundskapten Svenska Puckelpistlandslaget, intervju den 9 oktober 2012. 
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begränsad omfattning beskriven i litteraturen. Därför torde denna undersökning kunna bidraga 

till ökad kunskap om fysprofilen. 

2 Syfte  
Syftet med denna undersökning var att utvärdera fysisk kapacitet (fysisk profil) hos 

puckelpiståkare på elitnivå samt att studera om det föreligger någon skillnad i fysisk kapacitet 

över tid, mätt med ”fysprofilen” vid tre olika testtillfällen under ett år. 

2.1 Frågeställningar 

1. Vilka uppmätta testresultat föreligger, på individnivå, i varje enskilt test i fysprofilen hos 

puckelpiståkare på elitnivå?  

2. Föreligger det någon skillnad i fysindex avseende muskelstyrka, power, aerob förmåga och 

anaerob förmåga, på individnivå hos puckelpiståkare före och efter tävlingssäsong? 

3. Föreligger det någon skillnad i fysindex avseende muskelstyrka, power, aerob förmåga och 

anaerob förmåga över tid, uppmätta värden vid tre olika tillfällen under ett år hos 

puckelpiståkare?    

3 Metoder 

3.1 Försökspersoner 

Samtliga åtta åkare (fem män, tre kvinnor) uttagna till landslaget för att representera Sverige 

på världscuptävlingar i puckelpiståkning tillfrågades och samtyckte till deltagande i denna 

studie.  

 

Inklusionskriterier var att försökspersonen skulle vara uttagen att representera svenska 

puckelpistlandslaget under säsongerna 2011-2012 och 2012-2013 samt kunna genomföra 

fysiska prestationstester enligt fysprofilen vid minst två av landslagets tre ordinarie 

testtillfällen.  

 

Samtliga åtta försökspersoner genomförde det första testtillfället som syftade till att beskriva 

den fysiska profilen hos denna kohort av puckelpiståkare på elitnivå. Fyra försökspersoner 

(samtliga män) fullföljde och genomförde mätningarna vid minst två testtillfällen. Fyra 

försökspersoner kunde på grund av skada ej genomföra testerna vid mer än ett testtillfälle.  
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Samtliga åtta försökspersoner hade liknande träningsbakgrund, hade studerat på samma 

skidgymnasium samt med endast små variationer följt samma tränings- och tävlingsprogram 

under säsongerna 2011-2012 och 2012-2013. De var väl bekanta med och hade tidigare 

genomfört fysprofilens prestationstester vid minst fyra tillfällen innan denna studie 

påbörjades.  

 

Försökspersonerna informerades muntligen om studiens syfte och upplägg och gav sitt 

samtycke till att delta i studien. De informerades också om att de vid önskemål när som helst 

kunde avbryta sitt deltagande utan att ange orsaken till detta. 

 

Tabell 1. Försökspersonernas demografiska data vid studiestarten. N=8 

Försöksperson Kön Ålder (år) År i landslaget 
1 Man 22 7 
2 Man 18 2 
3 Man 18 2 
4 Man 17 2 
5 Man 18 2 
6 Kvinna 21 1 
7 Kvinna 21 1 
8 Kvinna 23 4 

 

 

Tabell 2. Försökspersonernas kroppsvikt och antal FIS-poäng vid de tre olika testtillfällena. 

N=8 

 
Testtillfälle 1 Testtillfälle 2 Testtillfälle 3 

Försöksperson Vikt (kg) FIS-poäng Vikt (kg) FIS-poäng Vikt (kg) FIS-poäng 
1 84 241 91 132 84 132 
2 72 145 70 264 71 264 
3 68 180 x x 69 180 
4 76 162 74 198 x x 
5 64 27 x x x x 
6 58 105 x x x x 
7 68 105 x x x x 
8 64 123 x x x x 
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3.2 Datainsamling 

Testtillfällena planerades in i början och slutet av försäsongen för att kunna utvärdera 

försäsongsträningen samt ha aktuella testvärden då försökspersonerna påbörjade samt 

avslutade tävlingssäsongen. Testbatteriet Fysprofilen valdes eftersom det är dessa tester som 

används av Sveriges Olympiska Kommitté för att årligen utvärdera puckelpiståkarnas fysiska 

kapacitet samt planera och utvärdera en träningsperiod. Fysprofilen genomfördes i oktober 

2011, i maj 2012 och i oktober 2012. Samtliga tester genomfördes under ledning av en och 

samma testledare. Testtillfällena pågick under två dagar och genomfördes på Bosön vid det 

första och andra tillfället samt i Järpen vid det tredje tillfället. För att mäta muskelstyrka 

genomfördes testerna knäböj, bänkpress och gripen. För att mäta power genomfördes 

frivändning, Harres test, squat jump, countermovement jump med respektive utan armsving 

samt 30 meter sprint. Anaerob kapacitet mättes med chins, dips, brutalbänk och 150 meter 

sprint samt aerob förmåga mättes med Coopertestet. Varje testtillfälle inleddes med 

uppvärmning, på självvald intensitet under 10 minuter på ergometercykel eller crosstrainer. 

Försökspersonerna fick muntlig instruktion av testledaren angående hur varje test skulle 

utföras. Antalet försök på varje test varierade enligt fysprofilens befintliga testbeskrivning. 

Försökspersonen stimulerades verbalt av testledaren till att utföra sitt yttersta samt fick 

muntlig feedback och tekniktips av testledaren mellan de olika försöken.  

3.3 Testbeskrivning fysprofilen 

3.3.1 Muskelstyrka  

Samtliga tester av muskelstyrka genomfördes baserad på ”one repitition max” (1RM).  

 

Knäböj (figur 1) avser att mäta muskelstyrka i lår, säte och bål (Clark, Lambert, & Hunter, 

2012). Testet utförs i stående med skivstången på axlarna och fötterna axelbrett isär. 

Övningen ska utföras med rak rygg och knäböjningen ska vara så djup att låren är parallella 

med golvet. Knäna ska sedan åter sträckas så att försökspersonen återgår till stående, upprätt 

position. Belastningen stegras så att maximal vikt uppnås vid femte eller sjätte försöket, och 

den maximala vikt som lyfts registreras som testresultat. Startbelastning samt stegring av 

belastningen bestämdes av testledaren i samråd med försökspersonen. 

Begränsad fotledsrörlighet kan hindra att tillräcklig knävinkel uppnås med rak rygg och en 

upphöjning under hälarna används då för att underlätta lyfttekniken. (Testbeskrivningar 

Fysprofilen)  
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Övningen knäböj är reliabilitetstestad (r=0,92) avseende maximal muskelkraft som kan 

utvecklas vid två olika testtillfällen (Blazevich & Gill, 2006) och validitetstestad (r=0,62) mot 

maximal muskelkraft som kan utvecklas vid statisk knäböj (Nuzzo et al., 2008).  

 

 
Figur 1. Knäböj.5  

 

Bänkpress (figur 2) avser att mäta muskelstyrka i bröst- och armmuskulatur. Övningen utförs 

i ryggliggande på en bänk med båda fötterna i golvet samt med bibehållandet av skuldror och 

säte mot bänken under hela försöket. Skivstången greppas med valfri bredd mellan tummarna 

men är begränsad till maximalt 80 cm. Skivstången sänks till bröstet för att sedan pressas upp 

igen till raka armar. Belastningen stegras så att maximal vikt uppnås efter fem till sex försök, 

och den maximala vikt som lyfts registreras som testresultat. Startbelastning samt stegring av 

belastningen bestämdes av testledaren i samråd med försökspersonen. (Testbeskrivningar 

Fysprofilen)  

Testet är reliabilitets- (r=0,99) och validitetstestat (r=0,95) mot 1 RM bänkpress med kedjor 

som belastning (McCurdy, Langford, Jenkerson, & Doscher, 2008). 

 

                                                
5 http://tubensgalnacirkus.blogspot.com/2011/09/5-ovningar-du-bor-undvika.html. Hämtat den 29 januari 2013. 
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Figur 2. Bänkpress.6 

 

Gripen (figur 3) avser att mäta handens greppstyrka. Testet utförs med en dynamometer 

(T.K.K. 5401 GRIP D, Takei Scientific Instruments Co., Ltd. Japan) som är inställd efter 

försökspersonens handstorlek. Testet påbörjas med armbågen i flekterat läge, armbågen 

sträcks och när handen är i höjd med midjan kläms dynamometern ihop. Försökspersonen får 

två försök med vardera handen och det högsta värdet för höger respektive vänster hand 

registreras som testresultat. (Testbeskrivningar Fysprofilen) 

Testet är validitetstestat (r=0,86) mot power avseende överkroppen (Artero et al., 2012). 

 

  
Figur 3. Dynamometer T.K.K. 5401 Grip D.7 

3.3.2 Power (explosiv muskelstyrka) 

Power kan definieras som (FD) / T. Där F innebär genererad kraft, D den distans som kraften 

verkar på och T varaktigheten (McArdle et al., 2007, s.231).  

                                                
6 http://www.muscles.se/styrkeovningar/bankpress/. Hämtat den 29 januari 2013. 
7 http://www.takei-si.co.jp/en/productinfo/detail/49.html. Hämtat den 29 januari 2013. 
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Frivändning (friv) (figur 4) avser att mäta power i under- och överkroppen. Testet startar då 

försökspersonen håller en skivstång i höfthöjd med raka armar, stången sänks ned till patellas 

övre kant, där rörelsen vänds uppåt i en accelererande och explosiv uppsträckning och 

skivstången lyfts och fångas upp på axlarna. Testet är godkänt då försökspersonen är i god 

balans med stången på axlarna. Belastningen stegras under fem till sex försök och den 

maximala vikt som lyfts registreras som testresultat. Startbelastning samt stegring av 

belastningen bestämdes av testledaren i samråd med försökspersonen. (Testbeskrivningar 

Fysprofilen)  

Testet är reliabilitetstestat (r=0,99) avseende maximal power, mätt med kraftplatta, vid olika 

testtillfällen (Comfort, 2012a) och validitetstestat (r=0,74) mot maximal kraft som kan 

utvecklas statiskt med skivstången mitt på låren (bild 2 i figur 4) (Nuzzo et al., 2008).  

 

 
Figur 4. Frivändning.8 

 

Squat jump (SJ) (figur 5) avser att mäta power i benmuskulaturen. Försökspersonen står på en 

kontaktplatta (Ivar Ltd. Tallin, Estland) som mäter hur lång tid som försökspersonen befinner 

sig i luften vid hoppet. Testutrustningen räknar sedan om tiden i luften till hopphöjd i 

centimeter. Händerna hålls på höften och knäna är i 90 graders knäflexion vid start av hoppet. 

Försökspersonen uppmanas att hoppa rakt upp (vertikalt) så högt han/hon kan. Knäna ska vara 

raka under tiden som försökspersonen är i luften och även vid landningsögonblicket på 

kontaktplattan. Försökspersonen får tre försök och det bästa resultatet registreras. 

(Testbeskrivningar Fysprofilen) 

Testet är reliabilitetstestat (r=0,97) avseende hopphöjd med tre försök vid ett testtillfälle och 

validitetstestat (r=0,89) mot hopprestation (Markovic, Dizdar, Jukic, & Cardinale, 2004).  

 

                                                
8 http://www.styrkelabbet.se/sla-hardare-7-styrkeovningar-for-kampsportare/ Hämtat den 15 juni 2013. 
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Figur 5. Squat jump.9 

 

Countermovement jump (CMJ) avser att mäta explosiv muskelstyrka i benen (McArdle et al., 

2007, s.232). Testet utförs på kontaktmatta såsom squat jump men försökspersonen får 

flektera ytterligare några grader i knä- och höftled innan kontaktmattan (Ivar Ltd. Tallin, 

Estland) lämnas vid upphoppet. Högsta hopphöjd av tre försök registreras. (Testbeskrivningar 

Fysprofilen)  

Testet är reliabilitets- (r=0,98) och validitetstestat (r=0.89) som squat jump (Markovic et al., 

2004).  

 

Countermovement jump med armsving (CMJa) avser att mäta explosiv muskelstyrka i benen 

(McArdle et al., 2007, s.232). Testet utförs på kontaktmatta som CMJ men armarna används i 

en pendlingsrörelse. Högsta hopphöjd av tre försök registreras. (Testbeskrivningar 

Fysprofilen)  

 

Trettio meter sprint (figur 6) avser att mäta power i nedre extremiteten (McArdle et al., 2007, 

s.232). Testet sker med stillastående start, strax bakom den första fotocellen (Ivar Ltd. Tallin, 

Estland) och tidtagningen påbörjas då fotocellen passeras. Tiden registreras efter 10, 20 och 

30 meter med hjälp av utplacerade fotoceller (figur 6). Försökspersonen får tre försök och 

bästa tiden registreras.10  

Testet är validitetstestat (r=-0,56) mot 1 RM knäböj relativ till kroppsvikten (Requena et al. 

2011).  

 

                                                
9 http://wise-coach.com/measurements/repetitive-counter-movement-jump.html. Hämtat den 29 januari 2013. 
10 Tomas Carlqvist, förbundskapten Svenska Puckelpistlandslaget, intervju den 9 oktober 2012. 
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Figur 6. Fotocell.11 

 

Harres test (figur 7) avser att mäta power och rörlighet/flexibilitet generellt i kroppen. Testet 

består av att försökspersonen springer i en speciell bana enligt figur 7. En start- och mållinje 

tejpas upp med en mjuk matta framför. En kon placeras i mitten av banan och tre häckar 

placeras 2,5 meter från konen. Häckarnas höjd ska vara att de når till grenen på 

försökspersonen och häckarna får inte vidröras vid testet. Försökspersonen slår en kullerbytta 

över mattan, springer fram och svänger 90 grader vid konen, hoppar över häcken och kryper 

tillbaka under den för att sedan springa till konen igen. Detta upprepas vid de tre häckarna och 

därefter passeras mållinjen. Testet utförs på tid. (Testbeskrivningar Fysprofilen) 

 

 
Figur 7. Harres test.12 

                                                
11 http://www.lnsport.se/index.php?sid=1&prod=2&bild=1. Hämtat den 29 januari 2013. 
12 http://denblivandepolisen.blogspot.com/2011/01/harres-test.html. Hämtat den 29 januari 2013. 

 
 
 
Testsituation – Harres test 
 
Harres test kombinerar flera koordinativa egenskaper med snabbhet, explosivitet samt rörlighet. Testet innehåller 
accelerationer, kullerbytta, riktningsförändringar samt snabba nedhukningar genomfört i ett visst mönster 

 
Så här utförs Harres test: 
Ställ i ordning banan enligt bilden. Det går åt en mjuk matta, en kon, tre häckar samt en tejpad startlinje på en 
meter, vars mittpunkt ska ligga precis framför konen. Häckarnas höjd ska anpassas till respektive testpersons 
grenhöjd (dvs så att häckens höjd, när testpersonen står med varsitt ben på vardera sidan om häcken, når till 
grenen.) Stödbenen på häckarna ska vara vända inåt i banan. Testpersonen ska inte nudda häckarna, varken vid 
hopp eller krypning. Välts eller rubbas häckarna är testet ej godkänt. Tänk på att flytta undan mattan efter 
kullerbyttan så att man inte halkar på den vid rundning av konen eller vid målgång. 
 
1. Starta bakom en linje och gör en kullerbytta på mattan. 
2. Spring fram och sväng sedan 90 grader runt konen. 
3. Hoppa över häck 1 och kryp tillbaka under den. 
4. Runda konen och sväng sedan 90 grader till vänster. 
5. Hoppa över häck 2 och kryp tillbaka under den. 
6. Runda konen och sväng 90 grader till vänster.  
7. Hoppa över häck 3 och kryp tillbaka under den. 
8. Runda konen och sväng 90 grader till vänster. 
9. Spring in över mållinjen (dvs samma som startlinjen). 
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3.3.3 Aerob förmåga 

Coopertestet avser att mäta maximal syreupptagningsförmåga. Testet genomförs på 200 eller 

400 meter lång löparbana. Försökspersonen ska springa 3000 meter på kortast möjliga tid. 

Vid varje varvning finns möjlighet för försökspersonen att från testledaren få feedback på 

beräknad sluttid. Med hjälp av sluttiden kan sedan maximal syreupptagningsförmåga 

beräknas utifrån befintliga tabeller. Sluttid registreras som testresultat i fysprofilen.13   

Testet är validitetstestat (r=-0,67) mot maximal syreupptagningsförmåga, mätt med indirekt 

calorimetri (O ́Gorman, D., Hunter, A., McDonnacha, C., & Kirwan, J. P. 2000). 

3.3.4 Anaerob förmåga 

Test av anaerob förmåga avser att mäta kroppens förmåga att producera energi anaerobt 

(McArdle et al., 2007, s.470).  

Vid chins (figur 8) hänger försökspersonen med raka armar i ett räcke. Greppbredden är valfri 

men underarmarna ska vara pronerade och både greppet och kroppshållningen får inte ändras 

under övningen. Försökspersonen häver sig upp tills hakspetsen är i nivå med räckets 

ovansida. Därefter återgår försökspersonen till ett läge med helt raka armar. Övningen utförs 

så många gånger det är möjligt, men samtliga repetitioner ska ske i ett sträck med maximalt 

tre sekunder mellan avslutad chin och innan nästa chin påbörjas. Antal chins registreras som 

testresultat. (Testbeskrivningar Fysprofilen)  

Testet är validitetstestat mot 1 RM i latissimus dorsi drag relaterat till kroppsvikten (r=0,72) 

(Chandler 2001 se Johnson et al., 2009). 

 

 
Figur 8. Chins.14 

 

                                                
13 Tomas Carlqvist, förbundskapten Svenska Puckelpistlandslaget, intervju den 9 oktober 2012.  
14 http://www.motivationalwellbeing.com/my-6-week-pull-up-experiment-target-20.html. Hämtat den 29 januari 
2013. 
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Dips (figur 9).  Försökspersonen är upphävd på raka armar i en s.k. dipsställning. 

Försökspersonen sänker kroppen genom att böja armbågarna till ett läge där överarmarna är 

parallella med golvet innan försökspersonen häver sig upp till raka armar igen. Antalet 

utförda repetitioner registreras som testresultat.15  

Information om reliabilitet respektive validitet avseende övningen dips saknas.  

 

 
Figur 9. Dipsställning.16 

 

Vid brutalbänk (figur 10) hänger försökspersonen i fötterna med ryggen mot väggen Ett 

dubbelvikt gymnastikband hålls bakom huvudet med händerna vid öronen. Försökspersonen 

böjer sedan upp bålen så att armbågarna nuddar knäna. Tiden mellan varje repetition får vara 

maximalt tre sekunder. Antalet uppresningar registreras som testresultat. (Testbeskrivningar 

Fysprofilen)  

 

 
Figur 10. Brutalbänk.17 

                                                
15 Tomas Carlqvist, förbundskapten Svenska Puckelpistlandslaget, intervju den 9 oktober 2012. 
16 http://www.powerzite.se/item/itemDetail.asp?iSetID=254. Hämtat den 29 januari 2013. 
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Sprinttest över 150 meter avser att mäta anaerob förmåga i benmusklerna (McArdle et al., 

2007, s. 233). Testet genomförs två gånger med tre minuters vila mellan försöken. Under 

vilan ska försökspersonen gå och röra sig. Sex koner placeras på en linje med fem meters 

mellanrum. Försökspersonen springer fram till första konen och sedan tillbaka till startlinjen, 

detta upprepas sedan med de övriga konerna. Tiden av de två enskilda försöken registreras 

och försökspersonen får två resultat i fysprofilen. (Testbeskrivningar Fysprofilen)  

3.4 Databearbetning 

Utvärderingen av det första testtillfället syftade till att beskriva den fysiska kapaciteten enligt 

fysprofilen hos puckelpiståkare på elitnivå. Vidare undersöktes om testvärdena i fysprofilen 

ändrade sig över tid, mätt vid tre testtillfällen under ett år innebärande att föreliggande studie 

representerade en multiple-case design (Polit & Beck, 2012, s.503).  

För att få fram ett slutgiltigt fysindex och poängen inom vardera kategorin muskelstyrka, 

power, aerob förmåga och anaerob förmåga utförs en rad mätningar. Varje uppmätt 

testresultat omvandlas först till en poäng mellan 1 och 10. Vid beräkningen beaktas 

försökspersonens kroppsvikt vid knäböj, bänkpress och frivändning men inte vid de övriga 

testerna. För de kroppsviktberoende testerna baseras gränsvärdena på procent av 

kroppsvikten, till exempel motsvarar 1 i knäböj att maximalt 1,1 gånger kroppsvikten har lyfts 

och 10 motsvarar att minst 2,1 gånger kroppsvikten har lyfts (bilaga 2). Medelvärdet av 

poängen för testerna inom varje kategori ger den slutliga poängen för muskelstyrka, power, 

aerob förmåga respektive anaerob förmåga. Medelvärdet av poängen på dessa fyra 

fysiologiska variabler bildar försökspersonens fysindex.     

 

Gränsvärdena som motsvarar 1 och 10 i fysprofilen har bestämts av träningsrådgivare och 

förbundskaptenen för puckelpistlandslaget. Värdena kommer bland annat från tidigare 

testmaterial (Sveriges Olympiska Kommitté, 2012). Siffran 1 innebär att försökspersonen 

håller nationell elitnivå, medan 10 innebär ett optimalt resultat för internationell elitnivå inom 

den specifika idrotten (Sveriges Olympiska Kommitté, 2012).  

 

 

                                                                                                                                                   
17 http://www.powerzite.se/item/itemDetail.asp?iSetID=254. Hämtat den 29 januari 2013. 
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3.5 Statistik 

Testresultaten redovisas i tabeller eller figurer. På grund av den lilla kohorten redovisas 

endast individuella testresultat och inga statistiska metoder har därför kunnat användas.  

3.6 Etiska aspekter 

Försökspersonerna utsattes inte för fler eller andra tester än vad de normalt genomför inför 

och efter varje tävlingssäsong. Då den grupp som undersökts är liten och väl avgränsad är det 

viktigt att försökspersonernas anonymitet bibehålls och data är presenterad så att inga resultat 

kan härledas till den enskilde försökspersonen.   

4 Resultat 

4.1 Uppmätta testresultat vid testtillfälle ett 

I tabellerna 3 t.o.m. 10 redovisas samtliga försökspersoners testresultat i de olika kategorierna 

från första testtillfället. Med ”x” i tabellerna (3-10) menas att försökspersonen ej har utfört 

aktuellt test.  

 

Tabell 3. Muskelstyrka, män. N=5 

Fp 
Knäböj 

(kg) Gripen vänster (kg) Gripen höger (kg) Bänkpress (kg) 
1 x 60,6 62 70 
2 120 51,7 54,3 70 
3 100 50,7 51,7 65 
4 x 55,8 51,6 100 
5 130 62,3 57,3 70 

 

 

Tabell 4. Muskelstyrka, kvinnor. N=3 

Fp 
Knäböj 

(kg) Gripen vänster (kg) Gripen höger (kg) Bänkpress (kg) 
6 85 36,2 37,4 47,5 
7 70 46,2 45,1 x 
8 90 41,4 37 52,5 
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Tabell 5. Power, män. N=5 

Fp 
Friv. 
(kg) 

Harres  
test (s) 

SJ 
(cm) 

CMJ 
(cm) 

CMJa 
(cm) 

Sprint  
10 m (s) 

Sprint  
20 m (s) 

Sprint  
30 m (s) 

1 94 10,59 32 33,4 41,3 1,86 3,24 4,51 
2 85 10,87 36,4 35,2 47,5 1,71 3 4,25 
3 85 10,22 38,2 40 44,6 1,71 3,07 4,35 
4 90 10,19 32,2 33,4 40,7 1,72 3,05 4,31 
5 85 10,53 53,8 56,1 66 1,61 2,82 3,99 

 

 

Tabell 6. Power, kvinnor. N=3 

Fp 
Friv. 
(kg) 

Harres 
test (s) 

SJ 
(cm) 

CMJ 
(cm) 

CMJa 
(cm) 

Sprint 10 m 
(s) 

Sprint 
20 m (s) 

Sprint 30 
m (s) 

6 50 11,78 31,3 32,8 36,7 1,75 3,13 4,46 
7 65 11,5 29,7 31 36,6 1,97 3,5 4,97 
8 70 11,13 27,7 29,2 34,6 1,87 3,31 4,68 

 

 

Tabell 7. Aerob förmåga, män. N=5         

Fp Coopertestet (min) 
	  1 x 
	  2 12,09 
	  3 12,28 
	  4 12,36 
	   	   	  5 12,05 
	   	   	   

 

Tabell 8. Aerob förmåga, kvinnor. N=3 

Fp Coopertestet (min) 
6 x 
7 x 
8 13,11 
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Tabell 9. Anaerob förmåga, män. N=5 

Fp 
Chins 
(antal) 

Dips 
(antal) 

Brutalbänk 
(antal) 

Sprint 150 m 
(s) 

Sprint 150 m 
(s) 

1 9 16 x x x 
2 13 18 23 35,03 36,08 
3 11 20 23 34,16 35,22 
4 13 34 27 36,85 37,82 
5 15 24 25 33,93 35,07 

 

 

Tabell 10. Anaerob förmåga, kvinnor. N=3 

Fp 
Chins 
(antal) 

Dips 
(antal) 

Brutalbänk 
(antal) 

Sprint 150 m 
(s) 

Sprint 150 m 
(s) 

6 0 14 26 36,72 38,75 
7 x x 21 38,62 39,97 
8 8 17 17 38,22 37,9 

 

4.2 Jämförelse av testresultat mellan de tre olika testtillfällena  

Fyra försökspersoner genomförde minst två av de tre olika testtillfällena (försöksperson 1, 2, 

3 och 4). Deras resultat redovisas nedan. 

I tabellerna 11 t.o.m. 15 redovisas om poängen i fysprofilen ökat (é), minskat (ê) eller är 

oförändrad (è) mellan testtillfällena. Med ”x” i tabellerna (11-15) menas att försökspersonen 

ej har utfört aktuellt testtillfälle.  

 

Tabell 11. Fysindex. N=8 

Fp Testtillfälle 1 - 2 Testtillfälle 2 - 3 Testtillfälle 1 - 3 
1 ê é é 
2 é è é 
3 x x é 
4 é x x 

 

 

Tabell 12. Muskelstyrka. N=8 

Fp Testtillfälle 1 - 2 Testtillfälle 2 - 3 Testtillfälle 1 - 3 
1 ê é é 
2 é é é 
3 x x é 
4 ê x x 
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Tabell 13. Power. N=8 

Fp Testtillfälle 1 - 2 Testtillfälle 2 - 3 Testtillfälle 1 - 3 
1 ê é é 
2 é ê ê 
3 x x é 
4 ê x x 

 

 

Tabell 14. Aerob förmåga. N=8 

Fp Testtillfälle 1 - 2 Testtillfälle 2 - 3 Testtillfälle 1 - 3 
1 x é x 
2 é é é 
3 x x é 
4 x x x 

 

 

Tabell 15. Anaerob förmåga. N=8 

Fp Testtillfälle 1 - 2 Testtillfälle 2 - 3 Testtillfälle 1 - 3 
1 ê é é 
2 é é é 
3 x x é 
4 é x x 

 

4.2.1 Försöksperson 1 

Försöksperson 1 deltog vid samtliga tre testtillfällen. På grund av skada/sjukdom utfördes inte 

knäböj, Coopertest, brutalbänk och 150 meter sprint vid första testtillfället.  

Resultatet visade att fysindex vid det andra testtillfället var lägre än vid det första och det 

tredje testtillfället och att fysindex vid det tredje testtillfället var högre än vid det första 

testtillfället. Liknande resultat, en minskning mellan det första och det andra testtillfället och 

en förbättring vid det tredje testtillfället, förelåg även för muskelstyrka, power och anaerob 

förmåga. Försöksperson 1 hade en ökning av aerob kapacitet mellan det andra och det tredje 

testtillfället. Se figur 12.  
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Figur 12. Testresultat vid de tre testtillfällena för försöksperson 1.  

4.2.2 Försöksperson 2 

Försöksperson 2 genomförde samtlig tester vid de tre testtillfällena. Resultatet visade en 

ökning av fysindex mellan första och andra testtillfället men ingen förändring skedde mellan 

andra och tredje testtillfället. Störst förändring noterades i aerob förmåga mellan första och 

andra testtillfället och viss ökning förelåg vid tredje testtillfället. Även för styrka och anaerob 

förmåga förelåg en successiv ökning mellan de tre testtillfällena, medan power ökade från 

första till andra testtillfället och var som lägst vid tredje testtillfället. Se figur 13.  

 

  
Figur 13. Testresultat vid de tre testtillfällena för försöksperson 2.  
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4.2.3 Försöksperson 3 

Försöksperson 3 genomförde samtliga tester vid det första och det tredje testtillfället. 

Resultatet visade en förbättring i samtliga tester från det första till det tredje testtillfället. Vid 

det andra testtillfället var försöksperson 3 skadad och kunde därför ej genomföra testerna då.  

Se figur 14.    

 

 
Figur 14. Testresultat vid två av de tre testtillfällena för försöksperson 3.  

4.2.4 Försöksperson 4 

Försöksperson 4 genomförde två av de tre testtillfällena, det första och det andra testtillfället. 

På grund av skada/sjukdom kunde försöksperson 4 inte genomföra knäböj vid det första 

testtillfället och Coopertestet vid det andra testtillfället. Vid det tredje testtillfället var 

försöksperson 4 skadad och kunde därför ej genomföra testerna då. Resultatet visade en 

ökning av fysindex mellan det första och det andra testtillfället. Även den anaeroba förmågan 

förbättrades mellan det första och det andra testtillfället, medan styrkan stod för den största 

försämringen. Viss minskning förelåg även för power vid det andra testtillfället. Se figur 15.  
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Figur 15. Testresultat vid två av de tre testtillfällena för försöksperson 4.  

5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva fysisk kapacitet (fysisk profil) utifrån 

”fysprofilen” hos skidåkarna i det svenska puckelpistlandslaget samt att jämföra fysisk 

prestation, i samma kohort, mätt med ”fysprofilen” vid tre olika testtillfällen under ett år. 

 

I överensstämmelse med tidigare litteratur visade det sig att män hade högre absolut 

muskelstyrka, kapacitet vid frivändning (McArdle at al., 2007, s.231) och högre aerob 

förmåga (Bergh, 1987) jämfört med kvinnor. Vidare kan noteras att kvinnliga försökspersoner 

med förhållandevis högre kroppsvikt presterade bättre testresultat i övningarna gripen och 

bänkpress, vilket är i linje med resultat från tidigare studier (Crewther, McGuigan, & Gill, 

2011). 

 

En försöksperson (fem) som presterade högst testresultat vid knäböj, presterade också bäst i 

hopp- och sprinttesterna, vilket har påvisats i tidigare validitetsstudier avseende dessa 

kvalitéer (Nuzzo et al., 2008; Requena et al., 2011). Hos en annan försöksperson noterades 

liknande resultat med högst värden för kvinnorna i studien i flertalet av powertesterna. Vidare 

presterade en försöksperson, trots sin låga kroppsvikt. ett av de högsta testresultaten vad 

gäller greppstyrka, jämfört med övriga manliga försökspersoner. Ävendetta överensstämmer 

med tidigare studier, där hög greppstyrka hade validerats mot power (Artero et al., 2012).  
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Det lilla antalet försökspersoner i denna studie gör det svårt att dra några generella slutsatser 

kring fysisk prestation enligt fysprofilen hos puckelpiståkare på elitnivå. . Författaren till 

föreliggande undersökning har ej kunnat identifiera några tidigare studier inom detta område, 

vilket försvårar jämförelser mellan olika studier. 

 

Tre försökspersoner förbättrades i samtliga fysiska variabler mellan det första och det tredje 

testtillfället. Hos två av dessa försökspersoner kan detta eventuellt förklaras med att de var 

yngre åkare med stor utvecklingspotential och som fortfarande var i början av sina karriärer. 

En av dessa försökspersoner kunde inte tävla under större delen av säsongen på grund av 

skada och hade därför ägnat mer tid åt gym- och fysträning och den andra försökspersonen 

hade också avsatte mer tid för gym- och fysträning. Vidare hade den sistnämnda 

försökspersonen avsatt mer tid åt gym- och fysträning under försäsongen innan det tredje 

testtillfället jämfört med det första testtillfället, vilket torde ha kunnat påverka resultatet i 

positiv riktning.  

 

Den stora ökningen i aerob förmåga som uppmättes hos en av de fyra försökspersonerna 

skedde mellan första och andra testtillfället, vilket var något överraskande eftersom begränsad 

tid för konditionsträning förelåg under tävlingssäsong. Den minskning av testresultaten 

mellan första och andra testtillfället som noterades hos en försöksperson var mer väntad på 

grund av hans större kroppsmassa vid andra testtillfället och samma möjlighet till utveckling 

hos denna försöksperson som var mer erfaren än övriga försökspersoner torde därför sannolikt 

inte kunnat ha förväntats.   

 

Hos den fjärde försökspersonen sågs en minskning av muskelstyrka och power men en ökning 

av fysindex och anaerob förmåga vid det andra testtillfället. Den minskade muskelstyrkan var 

dock något förvånande då han jämfördes med en annan försöksperson med samma 

förutsättningar. Sannolikt har antalet genomförda tester för styrka spelat roll och lett till det 

lägre testresultatet, när det omvandlades till en poäng i fysprofilen. Ökningen av anaerob 

förmåga och fysindex överensstämmer med vad som kan förväntas med tanke på 

försökspersonens möjlighet till utveckling.   

 

Samtliga försökspersoner genomförde samma typ av fysträning avseende mängd och 

intensitet under studieperioden, men individuella avvikelser kan naturligtvis föreligga 

eftersom ingen träningsdagbok fördes. Uppskattningsvis, genomförde försökspersonerna i 
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denna studie cirka ett gympass per vecka under tävlingssäsongen, vilket torde innebära 

möjlighet att bibehålla muskelstyrkan under vinterhalvåret (Rønnestad et al., 2011; Silvestre 

et al., 2006). Resultaten visade dock snarare att muskelstyrkan avtog hos två av 

försökspersonerna men ökade hos en tredje försöksperson. En försöksperson ökade den 

absoluta muskelstyrkan vid bänkpress från första till andra testtillfället men poängen i 

fysprofilen blev lägre på grund av högre kroppsvikt vid det andra testtillfället. En annan 

försöksperson lyfte fem procent mindre i bänkpress vid det andra testtillfället jämfört med det 

första, vilket resulterade i lägre poäng men också att försökspersonen inte genomförde knäböj 

vid det första testtillfället. Poängen för knäböj var lägre än genomsnittet för övriga 

styrkevariabler och drog därmed ned den sammanlagda poängen för muskelstyrka. Om knäböj 

hade utförts vid det första testtillfället skulle troligen poängen för muskelstyrka ha varit lägre, 

och det är diskutabelt om det skulle förelegat någon skillnad mellan det första och det andra 

testtillfället. Knäböj tränas regelbundet under hela tävlingssäsongen och den belastning som 

benen utsätts för vid puckelpiståkning bidrar sannolikt till ökad benstyrka, vilket också 

påvisades hos en av försökspersonerna. Bänkpress tränas i mindre utsträckning under 

tävlingssäsongen då fokus läggs på annan gymträning. Under försäsongen har åkarna 

möjlighet att träna bänkpress mer regelbundet, vilket kan vara en förklaring till det högre 

resultatet vid det första jämfört med det andra testtillfället. En möjlig förklaring till att det 

verkar som om muskelstyrkan var bättre än power och anaerob förmåga vid det tredje 

testtillfället kan vara att två (bänkpress och knäböj) av tre tester som syftar till att mäta 

muskelstyrka tränas specifikt i samband med gymprogram under året och därmed finns större 

möjlighet till utveckling enligt specificitetsprincipen (McArdle et al., 2007, s.471). 

 

Det är sedan tidigare visat att tyngre personer missgynnas när testresultat relateras till 

kroppsvikt på det sätt som sker vid knäböj, bänkpress och frivändning i fysprofilen (Crewther 

et al., 2011; McArdle et al., 2007, s.517) men personer med större kroppsmassa har högre 

absolut muskelstyrka och gynnas, i jämförelse med lättare personer, vid mätning av absolut 

muskelstyrka. Om allometrisk skalning för kroppsmassa genomförs kan man bortse från detta 

som en påverkande faktor för testresultatet. (McArdle et al., 2007, s.518) Allometrisk 

skalning innebär att försökspersonens testresultat divideras med kroppsvikten upphöjd till 

0,67. Inom flera idrotter är allometrisk skalning för styrka och power i under- och överkropp 

den metod som bäst normaliserar testresultaten med hänsyn tagen till kroppsmassa hos 

idrottare (Crewther et al., 2011). För knäböj, bänkpress och frivändning framstår alltså 

allometrisk skalning vara den mest rättvisa metoden för att jämföra fysisk förmåga hos olika 
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personer. Föreliggande studie stödjer till viss del dessa resultat baserat på att en försöksperson 

hade sämre testresultat i fysprofilen vid det andra testtillfället utan att de faktiska 

testresultaten hade försämrats. Förklaringen till lägre poäng är istället den högre kroppsvikten 

som denne försöksperson hade vid det andra testtillfället. Samma försöksperson som vägde 

mer än övriga försökspersoner presterade också högst resultat vid test av greppstyrka, vilket 

inte relateras till kroppsvikt i fysprofilen och är i linje med en tidigare studier (Crewther et al., 

2011; McArdle et al., 2007, s.518).    

 

För tre av de fyra försökspersonerna förelåg ingen större variation i power vid de olika 

testtillfällena, vilket också påvisats tidigare av Schmidt et al. (2005). För en försöksperson 

förelåg en viss minskning i power vid det andra testtillfället men liksom vid styrketesterna 

uppvisades högre absoluta värden i samtliga powertester, förutom sprint vid det andra 

testtillfället. Poängen för varje enskild powervariabel var samma eller högre än vid det första 

testtillfället men vid detta testtillfälle förbättrades den totala powerpoängen tack vare 

resultatet av Harres test. Om poängen för Harres test inte hade inkluderades vid beräkningen 

av poängen från det första testtillfället förelåg istället en ökning med 0,5 poäng vid det andra 

testtillfället, en ökning som dock sannolikt ej har någon relevans för prestationen vid 

puckelpiståkning.  

 

En försöksperson ökade samtliga fem variabler mellan det första och det tredje testtillfället. 

Detta torde också kunna vara fallet hos ytterligare två försökspersoner, då det under 

försäsongen genomförts fler gympass varje vecka än under tävlingssäsongen. En av 

försökspersonerna har längre erfarenhet av gymträning, vilket sannolikt torde kunna leda till 

utplanad utvecklingskurva (McArdle et al., 2007, s.472). En anledning till att testresultaten 

för power är likartade och inte utvecklades hos tre av de fyra försökspersonerna, som 

genomförde minst två testtillfällen, kan vara att dessa fysiska variabler inte tränas specifikt. 

Frivändning tränas regelbundet i försökspersonernas gymprogram medan hopp och sprint inte 

gör det. De högre testresultaten vid det tredje testtillfället jämfört med det första testtillfället 

kan också vara ett resultat av en mer strukturerad gymträning under försäsongen.  

 

Anaerob kapacitet bibehålls enligt Koutedakis (1995) tämligen konstant under ett år. Detta 

överensstämmer förhållandevis väl med fynden i föreliggande studie där en försöksperson 

uppvisade ett försämrat resultat under tävlingssäsongen för att sedan vid tredje testtillfället 

inneha i det närmaste samma anaeroba värde som vid det första testtillfället. En annan 
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försöksperson uppvisade endast marginell skillnad i anaerob kapacitet mellan det första och 

det tredje testtillfället. En försöksperson ökade sin anaeroba kapacitet under tävlingssäsongen 

och bibehöll denna till tredje testtillfället. Av testerna avseende anaerob förmåga tränas endast 

chins regelbundet, vilket kan vara anledningen till att testresultaten inte förändrades i stor 

utsträckning. Sprinttesterna som genomförs varar ungefär 35 sekunder, vilket är cirka 10 

sekunder längre än ett tävlingsåk i puckelpist. Det skulle vara intressant att genomföra 

sprinttester kring 25 sekunder då detta blir mer grenspecifikt och resultatet kanske skulle bli 

ett annat, med högre testvärden efter tävlingssäsong. Kroppsmassa är sannolikt av betydelse 

för testresultatet vid brutalbänk, chins och dips, eftersom dessa tester utförs med kroppsvikten 

som motstånd. En försöksperson presterade högre resultat vid det första och det tredje 

testtillfället med lägre kroppsvikt än vid det andra testtillfället. En annan försöksperson ökade 

sin anaeroba förmåga från det första till det andra testtillfället. Vid det andra testtillfället 

genomfördes endast chins och dips med näst intill samma resultat som vid det första 

testtillfället. Vid det första testtillfället genomfördes också brutalbänk och 150 meter sprint 

där sprintresultaten hade negativ inverkan på det totala resultatet för anaerob förmåga. Om 

endast chins och dips hade använts för att beräkna anaerob förmåga vid det första testtillfället 

hade testresultatet endast varit 0,7 poäng lägre än vid det andra testtillfället.  

 

Aerob förmåga ökade hos tre försökspersoner vid testtillfällena då Coopertestet utfördes. Det 

var den variabel som hade lägst initialt värde och därför torde även störst möjlighet till 

förbättring föreligga (McArdle et al., 2007, s.472). Maximal syreupptagningsförmåga kan 

också bibehållas även om träningen minskar med upp till två tredjedelar (Hickson, Kanakis Jr, 

Davis, Moore, & Rich, 1982). En försöksperson lade större fokus på aerob träning mellan det 

andra och det tredje testtillfället än tidigare. En annan försöksperson tränade aerob förmåga i 

större utsträckning inför det andra och det tredje testtillfället, vilket sannolikt lett till det högre 

testresultatet. Låg maximal syreupptagningsförmåga är sannolikt ingen begränsande faktor 

vid ett tävlingsåk i puckelpist men för att klara av och kunna tillgodogöra sig långa 

träningspass, ibland på över 3000 meters höjd, är troligen aerob förmåga betydelsefull.  

 

Att samtliga försökspersoner uppvisade bättre värden avseende fysindex är positivt och tyder 

på att träningen som genomförs ger resultat och att åkarna utvecklas. Högre fysindex vid det 

tredje testtillfället var väntat, eftersom flera av försökspersonerna hade tagit mer ansvar för 

sin fysträning under försäsongen och de yngre försökspersonerna fortfarande inte hade 

uppnått sin maximala kapacitet. Stora förändringar av fysindex kan dock inte förväntas då 
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samtliga försökspersoner redan vid studiens början låg på en hög fysisk nivå och för att 

tydliga förändringar ska ske behöver flera av testresultaten förändras i positiv riktning. 

Skillnaden i fysindex kan hos två av försökspersonerna delvis vara ett resultat av att de inte 

kunde utföra samtliga tester vid alla testtillfällena. Om resultaten för en av dessa 

försökspersoner omräknades så att endast de tester som utförs vid de båda testtillfällena hade 

inkluderats skulle skillnaden i fysindex minska från cirka 1 poäng till 0,5 poäng, men detta 

har dock sannolikt ingen relevans för hans prestation i puckelpiståkning.  

5.2 Metoddiskussion 

Denna undersökning var en experimentell studie med prospektiv design omfattande samtliga 

åtta puckelpiståkare i svenska landslaget. Det lilla antalet försökspersoner är en begränsning 

av studien och det hade naturligtvis varit önskvärt med fler försökspersoner. Mer än åtta 

försökspersoner fanns emellertid inte att tillgå eftersom erfarenhet av att utföra fysprofilen 

samt tränings- och tävlingsschema bedömdes kunna påverka testresultaten. 

Skidgymnasieelever skulle eventuellt ha kunnat inkluderas, men de har inte samma rutin av 

träning och att utföra 1 RM-tester, vilket torde kunna påverka resultatet (McArdle et al. 2007, 

s.489; Ritti-Dias, Avelar, Salvador, & Cyrino, 2011). Dessa elever har också ett annat 

tränings- och tävlingsupplägg för säsongen.   

 

Bortfallet (50 %) av försökspersoner berodde på skador, vilket överensstämmer med den 

skaderapportering Flørenes et al. (2010) rapporterade hos världscupåkare i freestyle. Under en 

säsong rapporterades det totala antalet skador till 33 per 100 tävlande, varav 12 skador per 

100 tävlande ledde till frånvaro från träning och tävling i mer än 28 dagar. Skadorna som två 

försökspersoner i föreliggande studie ådrog sig tvingade dem till frånvaro från träning och 

tävling i mer än 28 dagar och de kunde ej genomföra testerna vid ett av de tre testtillfällena. 

Sammanlagt, kunde ej fyra av de åtta försökspersonerna fullfölja hela studien  

p. a. av skador.  

 

Flera av testerna i fysprofilen har validerats mot varandra och dessa tester uppvisar god 

validitet. Testerna som inkluderades under kategorierna muskelstyrka, power, aerob förmåga 

respektive anaerob förmåga överensstämmer väl med den beskrivning McArdle et al. (2007, 

s.470) gjort av olika typer av arbete. 

Knäböj har validitetstestats mot bland annat sprint, hopp och frivändning. Nuzzo et al. (2008) 

visar ett samband mellan maximal benstyrka vid knäböj (relativ till kroppsvikt) och 
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countermovement jump samt maximal frivändning (relativ till kroppsvikt) och sprintdistanser 

upp till 80 meter (Requena et al. 2011; Comfort et al. 2012b). Att testresultaten för knäböj i 

fysprofilen relateras till försökspersonens kroppsvikt överensstämmer väl med de 

validitetsstudier som genomförts med knäböj, hopp- och sprintförmåga (Nuzzo et al., 2008; 

Requena et al., 2011).  

 

Greppstyrka är associerat med fettfri kroppsmassa (Foo et al., 2007) och var en av de 

variabler som urskiljde elittyngdlyftare från icke-elittyngdlyftare (Fry et al., 2006). Vidare 

korrelerar det väl med maximalt vridmoment samt med maximal power i över- och 

underkropp (Artero et al., 2012). Greppstyrka framstår därmed som ett test som kan säga 

mycket om en persons fysiska förmåga och förutsättningar. Under försäsongen är gym- och 

fysträning en betydande del av träningen för försökspersonerna i denna studie, varför detta 

test kan anses relevant för att utvärdera en träningsperiod och eventuellt kunna förutse 

möjligheten till vidare fysisk utveckling. Greppstyrka relateras inte till kroppsvikt i 

fysprofilen och omvänt förhållandet vid knäböj, frivändning och bänkpress existerar, vilket 

leder till att personer med lägre kroppsmassa missgynnas (McArdle et al., 2007, s.518). Detta 

överensstämmer förhållandevis bra med föreliggande studie, där försökspersonen med störst 

kroppsvikt uppvisade högst värde för greppstyrka och försökspersonen med lägst kroppsvikt 

uppvisade lägst värde. Gränsvärden liknande de för knäböj, frivändning och bänkpress i 

fysprofilen skulle kunna användas för mer rättvis jämförelse.  

Hopphöjd är lämpligt för att utvärdera explosiva egenskaper hos elitidrottare och det 

föreligger ett starkt samband mellan squat jump och countermovement jump (Markovic et al., 

2004).  

 

Harres test genomfördes endast vid det första testtillfället eftersom det, enligt testledaren, kan 

föreligga ökad skaderisk när testet utförs efter tävlingssäsong då åkarna är mer ovana vid 

barmarksträning. Författaren till denna studie har inte funnit några undersökningar där 

skaderisken vid Harres test har studerats och inte heller några validitetsstudier. 

 

Coopertestet är validerat mot maximal syreupptagningsförmåga (O´Gorman, Hunter, 

McDonnacha, & Kirwan, 2000). Fördelen med detta löptest är att flera personer kan testas 

samtidigt och endast tidtagarur behövs. Tävlingsmomentet i puckelpist är inte beroende av 

aerob kapacitet, men nedsatt kondition kan vara en prediktor för skada (Willems et al., 2005), 

varför det torde vara av vikt att följa upp aerob kapacitet hos puckelpiståkare.  
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Chins är vanligt förekommande i träningsprogram och används också för att mäta styrka i m. 

latissimus dorsi (Johnson, Lynch, Nash, Cygan, & Mayhew, 2009). När kroppsvikten 

relateras till antal maximalt utförda chins korrelerar detta väl med 1 RM chin (Chandler 2001 

se Johnson et al., 2009) och muskulär styrka (Pate, Burgess, Woods, Ross, & Baumgartner, 

1993). Upprepade chins till uttröttning är sannolikt en bra övning för att undersöka muskulär 

uttröttning men om någon slutsats ska dras till 1 RM chin ska testet relateras till kroppsvikt. 

Chins är en övning som regelbundet genomförs av försökspersonerna i denna studie. Den i 

denna studie tyngsta försökspersonen utförde minst antal chins medan skillnaden mellan 

övriga försökspersoner var 1-2 chins mellan de olika testtillfällena. Den tyngsta 

försökspersonen klarade dubbelt så många chins vid det tredje testtillfället som vid det andra 

testtillfället, vilket till viss del säkerligen kan förklaras av minskad kroppsvikt vid tredje 

testtillfället.  

 

Ytterligare studier för att undersöka validiteten av fysprofilens tester och testbatteriet som 

helhet är önskvärt, eftersom testbatteriet är vanligt förekommande inom idrottsrörelsen i 

Sverige (Sveriges Olympiska Kommitté, 2012). Reliabiliteten avseende flera av testerna i 

fysprofilen är hög. Att testerna framför allt har reliabilitetstestats bland idrottare skulle kunna 

innebära god reliabilitet också i detta sammanhang. Det är också av vikt för studiens kvalitet 

att samma erfarna testledare utförde samtliga test (Polit & Beck, 2012, s. 332) vilket gjordes i 

föreliggande studie. Det som kan påverka reliabiliteten negativt för fysprofilen är att 

testbeskrivningarna inte anger i vilken hastighet testerna för muskelstyrka ska utföras och inte 

heller med vilken belastning varje test ska påbörjas eller hur belastningen bör stegras mellan 

försöken. För att öka reliabiliteten och validiteten och ytterligare säkerställa eventuella 

förändringar i fysisk prestation hos försökspersonerna i föreliggande studie skulle ett 

testbatteri med utförligare testbeskrivningar ha kunnat användas samt testutrustning, som 

tidigare är studerad avseende reliabilitet och validitet. Fysprofilen valdes dock, eftersom det 

är detta testbatteri som för närvarande används av Sveriges Olympiska Kommitté (2012) för 

att utvärdera och planera en träningsperiod (Sveriges Olympiska Kommitté, 2012).  

 

Det är oklart hur fysprofilen står sig vid test av s.k. criterion-related validity (Polit & Beck, 

2012, s. 337). Sammansättningen av testerna som används i fysprofilen för puckelpiståkare 

skulle kunna valideras mot, till exempel världscuppoäng eller FIS-poäng och på så sätt kunna 

prediktera grenspecifik framgång, vilket gjorts inom andra freestylegrenar (Platzer et al., 
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2009). För en försöksperson kan en minskning av antalet FIS-poäng mellan det första och det 

andra testtillfället noteras och även ett minskat fysindex. En ökning existerade i FIS-poäng för 

två andra försökspersoner och även fysindex ökade för dessa försökspersoner. För en av dessa 

två noterades en större ökning i både FIS-poäng och fysindex. Hos en försöksperson som 

skadade sig tidigt under säsongen förekom ingen skillnad i antal FIS-poäng. I den inledande 

världscuptävlingen efter tredje testtillfället presterade två försökspersoner mycket bra 

tävlingsresultat, vilket är i linje med tidigare samband mellan fysindex och FIS-poäng. Detta 

skulle kunna innebära att det finns ett samband mellan fysindex och tävlingsresultat, men 

studier med större material är nödvändiga för att med säkerhet kunna uttala sig om detta. Att 

validitetstesta fysprofilen mot skador skulle vara intressant och eventuellt vara till nytta inför 

planering av träningsprogram.  

 

Kraftplatta anses vara ”gold standard” vid mätning av power vid hopptest (Cronin, Hing, & 

McNair, 2004). Författaren till denna studie kunde inte finna några undersökningar avseende 

validitet och reliabilitet av den tekniska utrustning som används vid hopp- och sprinttester i 

fysprofilen, men liknande utrustning av annat fabrikat har studerats med varierande resultat 

(Glatthorn, et al., 2011; Garcia-López, Morante, Ogueta-Alday, & Rodríguez-Marroyo, 

2012). En styrka med föreliggande studie är att samma utrustning användes vid testtillfällena. 

För att öka säkerheten i testresultaten vore det dock önskvärt att utrustningen utvärderades 

med avseende på validitet och reliabilitet. En dynamometer av samma märke, som användes i 

denna studie, men av annan modell (T.K.K. 5101) har visat på hög validitet och reliabilitet 

vid mätning av greppstyrka (España-Romero et al., 2010). Att använda T.K.K. 5101 vid 

mätning av greppstyrka i fysprofilen skulle därför kunna vara ett alternativ.  

 

Testerna i fysprofilen genomförs under mindre än två dagar, vilket sannolikt kan anses vara 

adekvat. Det krävs stor insats av försökspersonerna för att prestera maximalt och 

motivationen är en faktor att ta hänsyn till. I dagsläget utförs fysprofilen i 

puckelpistlandslaget två gånger varje år. Det torde vara svårt att motivera åkarna till att utföra 

fysprofilen oftare och relevansen är tveksam, eftersom det krävs längre tids träning för att 

förbättra resultaten. Att 10 är högsta poäng som kan uppnås kan påverka motivationen 

negativt för de försökspersoner som redan har uppnått denna poäng i något av testerna. 

Ytterligare förbättringar i dessa moment ger inte heller ökad poäng för fysindex. Oklart är om 

10 innebär optimal fysisk förmåga eller om ytterligare ökning kan bidra till förbättrade 

tävlingsresultat. Omvänt gäller att försämringar i testresultatet inte spelar in om poängen i 
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fysprofilen redan är 1. I en översiktsartikel rapporterades att ökad muskelstyrka och power 

inom flera idrotter leder till bättre grenspecifik prestation (Stone, Moir, Glaister, & Sanders, 

2002). Om försökspersonen uppnår 10 poäng i fysprofilen kan indikationen vara att mer tid 

kan läggas på träning av övriga fysiska egenskaper. Puckelpiståkning är en gren med stora 

krav på muskelstyrka och snabbhet men även färdighet i akrobatik och estetik spelar mycket 

stor roll, vilket kan innebära att utövaren fokuserar mindre på muskelstyrka och power än 

nödvändigt. Gränsvärdena för de olika testerna är framtagna med hjälp av ett omfattande 

testmaterial (SOK, 2012), men det är oklart hur stort detta material är och vad siffrorna 

baseras på. Eftersom puckelpist i Sverige är en liten idrott finns sannolikt begränsat 

testmaterial att tillgå.  

Testerna som genomförs i fysprofilen inom puckelpist fångar sannolikt in många fysiska 

variabler av vikt för puckelpiståkning, men eftersom testerna måste vara specifika och bör 

likna idrotten så långt det är möjligt (Svensson & Drust, 2004) skulle testbatteriet kunna 

kompletteras med ett anaerobt test, till exempel win-gatetest, som tidsmässigt 

överensstämmer mer med ett tävlingsåk i puckelpist. Eftersom god validitet föreligger mellan 

hopptesten, knäböj och frivändning är kanske inte samtliga tester av lika stor betydelse. 

Hopptesten utgör närmare femtio procent av powertesterna och något av dessa tester skulle 

kanske kunna exkluderas. För att uppnå mer rättvisande powerresultat vid hopp kan eventuellt 

fler försök tillåtas, eftersom hopphöjden hos vissa försökspersoner ofta kan öka med antalet 

genomförda försök (McArdle et al., 2007, s.232). Kategorierna muskelstyrka, power, aerob 

förmåga och anaerob förmåga skulle kunna viktas olika beroende på aktuell idrotts kravprofil. 

Varje kategori är 25 % av fysindex, vilket gör att Coopertestet inverkar lika mycket på 

fysindex som samtliga powertest tillsammans. I puckelpist är sannolikt anaerob förmåga, 

muskelstyrke- och powervariablerna av större vikt än aerob förmåga.      

 

Resultaten av de individuella testerna i fysprofilen används för att bestämma den belastning 

som utövaren ska träna på när fysträningen genomförs. Det är framför allt 1 RM vid 

frivändning, bänkpress och knäböj som ligger till grund för beräkningarna, som är en 

rekommenderad metod för att bestämma träningsintensitet (McArdle et al., 2007, s.511) och 

sannolikt ger ett bra riktvärde. Om slutsatsen av en utövares fysiska utveckling ska baseras på 

variablerna muskelstyrka, power, aerob förmåga, anaerob förmåga och fysindex bör antalet 

tester som försökspersonen genomfört samt försökspersonens kroppsvikt beaktas, eftersom 

det kan påverka testresultatet.      
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5.3 Framtida forskning 

Sammanfattningsvis, visade det sig att fysisk kapacitet, utvärderat enligt fysprofilen, hos 

åkare i puckelpistlandslaget förändrades över tid. På grund av det lilla antalet försökspersoner 

kan dock resultatet ej med säkerhet fastslås. För att med större säkerhet kunna besvara 

frågeställningarna i föreliggande undersökning är det önskvärt att i framtida studier inkludera 

ett större antal puckelpiståkare. Detta skulle förslagsvis kunna göras med hjälp av 

puckelpiståkare från de svenska skidgymnasierna och/eller åkare från utländska landslag. 

Med ett större testmaterial skulle testresultat från fysprofilen kunna korreleras mot världscup- 

och FIS-poäng, för att bedöma testernas enskilda inverkan på grenspecifik prestation och en 

kravprofil för puckelpiståkning skulle kunna tas fram. Om en tydlig kravprofil finns skulle det 

också bli lättare att planera fysträningen och fokusera den mot de rätta fysiska kvalitéerna 

skräddarsydda för puckelpiståkning. Eftersom skador är vanligt inom puckelpiståkning 

(Flørenes et al., 2010) skulle det också vara intressant att studera om det råder något samband 

mellan höga testvärden från fysprofilen och minskad risk för skada samt om någon eller några 

specifika övningar kan verka skadeförebyggande vid puckelpiståkning. 

6 Konklusion 
Denna studie påvisade en skillnad i testresultat avseende fysisk prestation, mätt med 

fysprofilen, hos puckelpiståkare på elitnivå vid tre olika testtillfällen under ett år. Den 

tydligaste förbättringen, d. v. s. med högre testresultat registrerades från mätning ett till tre. 

Resultaten tyder på att försäsongsträningen är effektiv för att öka fysisk kapacitet, men att 

fysträningen under tävlingssäsong sannolikt inte är tillräcklig för att bibehålla samma 

testresultat. Begränsningen i antalet försökspersoner innebär dock att resultatet som är baserat 

på en specifik kohort ej kan generaliseras till andra grupper av t.ex. skidåkare.  

 

7 Författarens tack 
Författaren till föreliggande studie vill rikta ett stort tack till samtliga försökspersoner och 

testledaren för deltagande i studien och till förbundskapten Tomas Carlqvist som har bidragit 

med information och kunskap angående puckelpist och tester. Ett varmt tack riktas till 

handledare Suzanne Werner och Maria Westin för mycket bra åsikter och idéer kring arbetet 

samt uppmuntran under arbetets gång.   
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte: Syftet med denna studie var att utvärdera om det föreligger någon skillnad i 
testresultaten avseende fysprofilen för åkarna i svenska puckelpistlandslaget, vid tre 
testtillfällen under ett år. 
 
Vilka sökord har du använt? 
Field, tests, sports, performance, injury, prevention, soccer, training, periodization, 
preseason, inseason, strength, power, seasonal, variation, fitness, squat, bench press, grip, 
power clean, pull-ups, chin-ups, sprint, running, Cooper´s test, dips, trunk flexion, Harres 
test, countermovement, jump, validation, validity, reliability, ratio, allometric, scaling, 
freestyle skiing, vertical jump height, sit-ups, triceps, VO2max, predicted, oxygen uptake, 
agility         
 
Var har du sökt? 
Jag har sökt artiklar i PubMed med hjälp av inloggning genom biblioteket på Karolinska 
Institutet. Sökningar har även genomförts i CINAHL men inga ytterligare artiklar som 
använts i arbetet framkom. 
Bilder till testbeskrivningar har sökts med google.   
 
Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: field tests, sports 
Pub Med: sports injury prevention, soccer 
PubMed: training periodization 
PubMed: preseason strength training 
PubMed: in-season, strength training 
PubMed: squat, validation 
PubMed: squat, reliability 
PubMed: grip strength test, validity 
PubMed: power clean, reliability 
PubMed: countermovement jump, validity 
PubMed: countermovement jump, reliability 
PubMed: squat jump, validity 
PubMed: squat jump, reliability 
PubMed: pull-ups, validity 
PubMed: allometric scaling, ratio scaling 
PubMed: sports injury, freestyle skiing 
PubMed: vertical jump height, reliability 
PubMed: prediction maximal oxygen uptake, running 
 
Kommentarer 
Det var svårt att hitta artiklar på studier utförda inom puckelpist och jag trodde det skulle 
finnas fler studier som undersöker samband mellan muskelstyrka och skador. Jag tycker att 
PubMed passade bra till att söka artiklar men de flesta artiklarna har hittats genom 
referenslistor och ”related articles” i PubMed. Några artiklar har jag haft sedan tidigare och 



 

använt mig av vid uppsatser. Jag har även fått viss hjälp av min handledare att få fram 
artiklar, som jag inte har tillgång till, från PubMed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 2 

Gränsvärden Puckelpist Herr 
   

Muskelstyrka Enhet 
Sämsta 
värde 

Bästa 
värde 

Knäböj Kg 1,1 2,1 
Bänkpress Kg 0,8 1,3 
Gripen Kg 40 65 

    Power 
   Frivändning Kg 0,8 1,4 

Squat Jump Cm 28 45 
Countermovement jump Cm 32 50 
Countermovement jump med armsving Cm 40 60 
Tio meter sprint Sek 1,85 1,6 
Tjugo meter sprint Sek 3,15 2,8 
Trettio meter sprint Sek 4,5 3,95 
Harres test Sek 12,3 9,8 

    Aerob förmåga 
   Coopertestet Min 13,15 10,45 

    Anaerob förmåga 
   Chins Antal 3 18 

Dips Antal 10 30 
Brutalbänk Antal 10 35 
Sprinttest 150 meter x 2 tid 1 Sek 36,8 33,5 
Sprinttest 150 meter x 2 tid 2 Sek 37,8 34,5 
 

  



 

Bilaga 3 

Testprotokoll för Fysprofilen. 

 

 
 


