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Förord 
Vi vill ge ett stort tack till våra handledare Anna Staffansson och Eva Strandell för 
ett gott engagemang och en bra vägledning vid examensarbetet. Vi vill även tacka 
tränare och aktiva i Halmstads konståkningsklubb samt Trollhättan och 
Vänersborgs konståkningsklubb för testpersonernas medverkan i vår studie samt 
för utlånande av ishall. Sist vill vi sända en varm hälsning till Johan Petersson för 
all hjälp med testutrustningen.  

 

 



Abstrakt 

Bakgrund. Fysiska tester används för att kunna förutsäga idrottsprestation, finna 
talanger, upptäcka fysiska brister och minska risken att idrottaren drabbas av 
skador. Många konståkare genomför fysiska tester vid flera tillfällen under en 
karriär men dessa tester utförs sällan på is. Syfte. Syftet med denna studie var att 
undersöka om det fanns linjära samband mellan konståkares sprintprestation på is 
och på mark samt mellan dessa resultat och konståkares personbästa (PB). Metod. 
Tio kvinnliga konståkare (n = 10) testades i 10- och 20 meter sprint på is och 
Flygande 30 meter sprint på is (10I, 20I och 30I) samt 10- och 20 meter sprint på 
mark och Flygande 30 meter sprint på mark (10M, 20M och 30M). Dessa resultat 
analyserades i datorprogrammet SPSS Statistics 20 för att finna linjära samband 
mellan sprintarna på is och på mark samt för att finna linjära samband mellan 
dessa sprintar och PB. Resultat. Resultaten visade på ett starkt signifikant 
samband (p < 0,01) mellan 20I och 20M (r = -0,733, p = 0,009), 30I och 30M (r = 
-0,769, p = 0,009) samt mellan 20I och 30M (r = -0,796, p = 0,006). Signifikanta 
samband (p = < 0,05) kunde ses mellan 10I och 20M (r = -0,632, p = 0,050), 10I 
och 30M (r = -0,643, p = 0,045), 20I och 10M (r = -0,635, p = 0,049) samt mellan 
30I och 20M (r = -0,764, p = 0,010). Signifikant samband kunde även ses mellan 
PB och 10I (r = -0,693, p = 0,026). Slutsats. Det går att förutsäga sprintprestation 
på is genom sprintprestation på mark men det är svårt att förutsäga 
idrottsprestation genom att testa sprintar på mark eller på is hos kvinnliga 
konståkare. 



Sprint tests on-ice for figure skaters? 

Abstract 

Bakground. Physical tests are used to predict athletic performance, finding talent, 
identify physical defects and reduce the risk of athletes suffering from injuries. 
Many figure skaters perform physical tests at various times during a career but 
these tests are rarely performed on-ice. Purpose. The purpose of this study was to 
investigate whether there were a linear correlations between figure skaters sprint 
capacity on-ice and off-ice as well as between these results and the figure skaters 
personal best (PB). Method. Ten female figure skaters (n = 10) were tested in 10- 
and 20 meter sprint on-ice and Flying 30 meter sprint on-ice (10I, 20I and 30I) and 
also 10- and 20 meter sprint off-ice and Flying 30 meter sprint off-ice (10M, 20M 
and 30M). These results were analyzed in the computer program SPSS Statistics 
20 to find linear correlations between sprints on-ice and off-ice and to find 
correlations between those sprints and PB. Results. The results showed high 
significant correlations (p < 0,01) between the 20I and 20M (r = -0,733, p = 
0,009), 30I and 30M (r = -0,769, p = 0,009) and also between 20I and 30M (r = -
0,796, 0,006). Significant correlations (p = < 0,05) were found between 10I and 
20M (r = -0,632, p = 0,050), 10I and 30M (r = -0,643, 0,045), 20I and 10M (r = -
0,635, p = 0,049) and also between 30I and 20M (r = -0,764, p = 0,010). A 
significant correlation was also found between PB and 10I (r = -0,693, p = 0,026). 
Conclusion. It is possible to predict sprint performance on on-ice tests with off-ice 
sprint tests but it is difficult to predict athletic performance through sprints on-ice 
or off-ice in female figure skaters.  
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1.1. Konståkning 

onståkning är en bedömningssport där det finns en domarpanel som bedömer 
åkarens eller åkarnas prestation och poängsätter därefter det framförda 

programmet. Den vanligaste grenen inom konståkning är singelåkning där en 
åkare vistas ensam på isen. Singelåkning delas in i åldersklasserna Senior, Junior, 
Ungdom 15, Ungdom 13 och Minior samt att varje åldersklass delas in i nivåerna 
A, B1, B2 och C. A-åkare tillhör den högsta klassen, B-åkare tillhör medelklassen 
och C-åkare tillhör den lägsta klassen. En konståkare tävlar med två olika 
program, friåkningsprogrammet och kortprogrammet. Dessa program indelas i två 
bedömningsdelar, vilka är tekniska element, så som hopp och piruetter, samt en 
presentationsdel där skridskoteknik, övergångar, framförande, koreografi och 
tolkning av musik ingår. En konståkare samlar poäng från de tekniska elementen 
och presentationen under ett tävlingsåk. Därefter får konståkaren en sammanlagd 
poäng. Den högsta poängen en konståkare har uppnått under en tävling kallas för 
personbästa (PB) (Svenska konståkningsförbundet, 2012). 

Konståkning är en komplex idrott som kräver att åkaren är väl utvecklad inom 
olika fysiska och psykiska områden. Explosivitet är en viktig fysisk komponent 
hos konståkare då denna avgör hur högt och kraftfullt hopp och hopp-piruetter kan 
utföras. Explosivitet är också avgörande för vilken kvalité hoppen får eftersom ett 
högt hopp ger en högre poäng.  

Många konståkare genomför fysiska tester vid flera tillfällen under en karriär. 
Dessa tester utförs ofta utanför isen och med skor på fötterna. Att testa konståkare 
utanför isen är inte optimalt eftersom miljö, rörelsemönster och utrustning inte är 
densamma som på isen (Haguenauer et al. 2006). Sveriges Olympiska Kommitté 
har skapat ett testkoncept som kallas för Fysprofilen där resultaten från testerna 
påstås kunna förutsäga idrottsprestation. Ingen av Fysprofilens tester utförs dock 
på is (Fysprofilen, 2011) och frågan är då om resultaten från exempelvis sprintar 
på mark är överförbara till konståkares prestation på is? 

1.2. !"#$#%&'()#()* 

Inom många idrotter används fysiska tester för att förutsäga idrottsprestation, finna 
talanger, upptäcka fysiska brister och minska risken att idrottare drabbas av skador 
(Baechle & Earle, 2008). Fysiska tester kan också användas för att finna 
egenskaper som skiljer skickliga från mindre skickliga idrottare (Bellardini et al. 
2009).  
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I idrotter så som höjdhopp, spjutkastning och löpning får idrottaren vid varje 
tävling ett resultat som går att jämföra med tidigare prestationer, därmed får 
idrottaren en utvärdering på träningens effekt. I många idrotter är det dock svårt 
att få ett mätbart resultat på idrottsprestation som i till exempel lagsporter så som 
fotboll, ishockey och basket men även inom bedömningssporter, så som 
konståkning, där resultaten kan påverkas av domares synsätt.  

Fysprofilen (2011) ifrågasätter varför många tränare fokuserar på att deras 
idrottare ska träna så idrottsspecifikt som möjligt redan vid unga år. Fysprofilen 
hävdar också att det sällan räcker med enbart idrottsspecifik träning eftersom det 
är viktigt att inneha en bred fysisk bas för att kunna prestera bra inom sin idrott. 
Enligt Bahr och Mæhlum (2004) är det också viktigt att inneha en väl utvecklad 
grundfysik för att minska skaderisken.  

Foster et al. (1995) och Boyle (2004) påstår att idrottare bör träna så 
idrottsspecifikt som möjligt för att bli bra på sin idrott. Boyle (2004) påstår också 
att de fysiska testerna som används för att förutsäga idrottsprestation bör vara så 
idrottsspecifika som möjligt. I dagens samhälle är det dock många tester som är 
generella och utförs på löparbanor, testcyklar eller med vikter i ett gym, vilket ofta 
inte liknar idrotten som idrottaren testas inför (Lemmink & Visscher, 2006 och 
Wisløff et al. 1998). Exempel på sådana generella tester är knäböj, bänkpress, 
dips, chins, VO2max, brutalbänk och sprintar (Bellardini et al. 2009 & Fysprofilen, 
2011). 

+,-, .)#(%/01)2('

Fysprofilen skapades som ett verktyg främst för idrotter som inte ger något 
mätbart resultat på den fysiska kapaciteten. Fysprofilen påstår att resultatpoängen 
efter dessa tester ska visa hur bra idrottaren är på sin idrott. I Fysprofilen ingår ett 
antal generella tester som har tagits fram för att kunna jämföra resultatpoängen 
med vad som är optimalt för idrotten. Därefter kan idrottarna sträva mot att 
uppfylla dessa fysiska krav och på så sätt förbättra sin idrottsprestation. Inom en 
del idrotter inkluderas ibland mer idrottsspecifika tester som ett tillägg till 
Fysprofilens breda bas. Fysprofilens tester delas upp i olika delar så som styrka, 
aerob kapacitet, anaerob kapacitet och explosivitet. Idrotter som använder sig av 
Fysprofilen idag är exempelvis konståkning, handboll, bandy, ishockey och golf 
(Fysprofilen, 2011). Det finns ett liknande testkoncept som heter Bosco-testet. 
Detta testkoncept påstås utvärdera den neuromuskulära förmågan hos idrottare 
(Bellardini et al. 2009).  
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Det finns olika uppfattningar om samband mellan tester och idrottsprestation. I 
många studier har det visats att flera av de generella fysiska testerna har ett 
samband med idrottsprestation (Bower et al. 2010, Hawley et al. 1992, Kimura et 
al. 1990, Parchmann & McBride, 2011 och Petrella et al. 2007). Studier har också 
visat att flera av de generella fysiska testerna inte är optimala för att testa hur bra 
idrottare är på sin idrott (Bhem et al. 2005, Bower et al. 2010, Durocher et al. 
2010, Farlinger et al 2007, Parchmann & McBride, 2011 och Vescovi et al. 2006). 

+,:, 42*$0(()#()*'

Sprintprestation är en viktig del i många idrotter och används ofta för att fastställa 
idrottsprestation hos idrottare (Bird & Davison, 1997) och för att mäta idrottares 
maximala explosivitet i nedre extremitet (Bellardini et al. 2009). Maximal 
explosivitet är relaterat till musklernas förmåga att snabbt utvinna hög kraft vid en 
kontraktion. Övningar som innehåller explosivitet har en kort varaktighet och 
utövas med maximal rörelsehastighet (Baechle & Earle, 2008). Tester som mäter 
explosivitet genom accelerationssnabbhet är 10- och 20 meter sprint och ett test 
som mäter explosivitet genom maximal snabbhet är Flygande 30 meter sprint 
(Bellardini et al. 2009).  

Det finns studier som har visat på ett befintligt samband mellan sprintprestation på 
is och sprintprestation på mark hos ishockeyspelare (Bhem et al. 2005, Bracko & 
George, 2001, Farlinger et al. 2007 och Peyer et al. 2011). Studier som visar på att 
samband inte finns mellan sprintprestation på mark och sprintprestation på is hos 
ishockeyspelare har inte hittats vid artikelsökning. Eftersökningarna utfördes i 
databaserna PubMed, ScienceDirect och SportDiscus. Fram till år 2010 hade inga 
studier genomförts för att se om marktester, så som sprintar, kan förutsäga 
konståkares PB (Bower et al. 2010). I dagsläget har inte några nya studier inom 
detta område hittats. 

2. 56(+#0

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns linjära samband mellan 
konståkares sprintprestation på is och på mark samt mellan dessa resultat och 
konståkares personbästa. 
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ör att samla in data genomfördes testerna på tio stycken kvinnliga testpersoner 
(TP) (n = 10) (ålder: 15,5 år ± 1,4 år, vikt: 54,9 kg ± 5,2 kg, längd: 163,1 cm ± 

5,3 cm). Alla TP var vid testillfället aktiva singelåkare inom konståkning och 
ingick i klasserna Junior A, Junior B1, Ungdom 15A, Ungdom 15B1 samt 
Ungdom 15B2 och var från två klubbar i södra Sverige. TP var i samband med 
testillfället friska och skadefria. För att ta reda på TP idrottsprestation insamlades 
deras PB från friåkningsprogrammet.  

-,=, !>*6)*)7)8#)*'

TP hade i förväg fått information om testtillfällets upplägg och var därför mentalt 
förberedda. De hade blivit informerade om att inte inta en större måltid cirka en 
och en halv timma innan testets genomförande. TP ordinerades också att inte ha 
utövat någon ansträngande aktivitet eller någon typ av stretch de senaste tolv 
timmarna innan testets genomförande. Eftersom TP var under 18 år krävdes 
informerat samtycke från respektive målsman. Innan det resultatgrundande 
testtillfället genomfördes en pilotstudie på sex stycken konståkare där metodens 
genomförande testades. 

-,-, .)#()(#'?)0/5@>*&07)'

Det resultatgrundande testtillfället startade med att samtliga TP utförde en 
gemensam och generell uppvärmning på mark på tio minuter (bilaga 1) följt av tre 
minuters vila. Därefter startade testerna med 10 meter sprint på mark (10M), följt 
av 20 meter sprint på mark (20M) och slutligen Flygande 30 meter sprint på mark 
(30M) (tabell 1). Marktesterna genomfördes inomhus och underlaget var 
stenplattor. Samtliga TP fick två försök på respektive distans. Vid testerna 10M 
och 20M startade TP 50 centimeter bakom den första tidtagningsporten. Vid 30M 
startade TP 10 meter bakom den första tidtagningsporten. TP valde själv när de 
ville starta sprintarna.  

Mellan 10- och 20 meter sprintarna var vilan tre till fyra minuter. Innan och 
mellan Flygande 30 meter sprintarna var vilan fem minuter (tabell 1). Därefter 
vilade TP i cirka 70 minuter under restriktioner att inte träna, äta en större måltid 
eller stretcha under viloperioden. Efter 70 minuter genomfördes gemensamt 
samma generella uppvärmning på mark (bilaga 1) följt av att TP fick 15 minuter 
att förbereda sig inför istesterna. Fem minuter innan testet startades fick TP 
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beträda isen för att känna på underlaget. Sedan utfördes samma testupplägg som 
på mark (tabell 1). Istesterna genomfördes i en inomhushall på en nyspolad isbana 
och standardiserades så att alla TP fick samma förutsättningar. 

Tabell 1. Testupplägget för marktesterna och istesterna.  

Uppvärmning  10 minuter 
Vila 3 minuter (golv) & 15 minuter (is) 
Inåkning av skridskor (enbart på is) 5 minuter 
Första 10 meter sprinten   
Vila 3-4 minuter 
Andra 10 meter sprinten   
Vila 3-4 minuter 
Första 20 meter sprinten   
Vila 3-4 minuter 
Andra 20 meter sprinten   
Vila  5 minuter 
Första 30 meter sprinten   
Vila 5 minuter 
Andra 30 meter sprinten   

 

-,3, .)#(A(*A#(0$0?'

Testutrustningen som användes vid mätningarna var fyra tidtagningsportar 
bestående av fotoceller, IVAR-testsystem (SH Sport & Fitness, Mora). Distansen 
mättes upp med hjälp av ett måttband. Annat material som användes vid testerna 
var tidtagarur, testprotokoll samt 30 meter elkabel. 

-,:, 4(&($#($#%'&0&8"#'

Dataprogrammet som användes för att analysera testresultaten var SPSS Statistics 
20. Den valda signifikansnivån för ett starkt signifikant samband var P < 0,01 och 
för ett signifikant samband P < 0,05. Vid uträkningarna av linjära samband 
användes Pearsons korrelationsformel. Enligt Jerry et al. (2011) visas det bästa 
linjära sambandet som r-värde +1 eller -1. R2 förklarar variationen av den 
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beroende variabeln i procent där 1,0 är 100 procent och därmed det bästa R2 som 
går att uppnå. 

4. 9#'3&+2+0
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et enda testresultat som visade på ett signifikant samband (P < 0,05) med PB 
var 10 meter sprint på is (10I) (figur 1). Ingen av de andra sprintesterna på is 

eller på mark visades kunna förutsäga TP idrottsprestation.  

 

Figur 1. Sambandet mellan PB i poäng och 10I. 

En del av resultaten var inte signifikanta men hade ett r-värde som närmade sig +1 
eller -1. Dessa värden sågs mellan PB och 30M, PB och Flygande 30 meter sprint 
på is (30I), PB och 20M samt mellan PB och 20 meter sprint på is (20I). 
Emellertid visades inget samband mellan PB och 10M (figur 2). I tabell 2 och 
tabell 3 kan r- värde, p-värde samt R2 utläsas för alla resultat som är kopplade till 
PB. 

D 
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Figur 2. Sambandet mellan PB och 10M. 

Tabell 2. r-värde och p-värde vid sprintar på is och mark. 

Sprint r-värde p-värde 
PB & 10I r = -0,693 0,026 
PB & 20I  r = -0,572 0,084 
PB & 30I  r = -0,619 0,056 
PB & 10M r = -0,139 0,702 
PB & 20M  r = -0,628 0,052 
PB & 30M r = -0,625 0,053 
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Tabell 3. R2 vid sprintar på is och mark jämfört med PB.  

Sprint R2 

PB & 10I 0,480 

PB & 10M  0,019 
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Ett starkt signifikant samband (P < 0,01) visades mellan 20I och 20M (figur 3) 
samt mellan 30I och 30M (figur 4). 

 

Figur 3. Sambandet mellan 20I och 20M. 
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Figur 4. Sambandet mellan 30I och 30M. 

Ett starkt signifikant samband visades även mellan 20I och 30M. Signifikanta 
samband kunde ses mellan 10I och 20M, 10I och 30M, 20I och 10M samt mellan 
30I och 20M. Ett av resultaten var inte signifikant men hade ett r-värde som 
närmade sig +1 eller -1. Detta värde sågs mellan 30I och 10M. Emellertid visades 
inget samband mellan 10M och 10I (figur 5). I tabell 4 och tabell 5 kan r- värde, p-
värde samt R2 utläsas för samtliga distanser. 
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Figur 5. Sambandet mellan 10I och 10M. 

Tabell 4. r-värde och p-värde vid sprintar på is och mark. 

Sprint r-värde p-värde 
10I & 10M  r = 0,485 0,156 
10I & 20M r = 0,632 0,050 
10I & 30M r = 0,643 0,045 
20I & 10M  r = 0,635 0,049 
20I & 20M r = 0,733 0,009 
20I & 30M r = 0,796 0,006 
30I & 10M  r = 0,632 0,050 
30I & 20M  r = 0,764 0,010 
30I & 30M r = 0,769 0,009 
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Tabell 5. R2-värde vid sprintar på is och mark. 

Sprint R2 

10I & 10M 0,235 

20I & 20M 0,597 

30I & 30M 0,592 
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yftet med denna studie var att undersöka om det fanns linjära samband mellan 
sprintprestation på is och på mark jämfört med PB, samt om det fanns linjära 

samband mellan sprintprestation på is och på mark hos kvinnliga konståkare. 
Detta undersöktes för att se om sprintar kan förutsäga idrottsprestation (PB) samt 
om det är bättre att testa sprintar i konståkares rätta miljö och med rätt utrustning, 
det vill säga på is med skridskor. 

:,+, 42*$0(*)#A8(&('2D'$#'/19'2D'5&*%'EF5@>*('5)7'BC'

Det enda sprintresultatet som visade på ett signifikant samband med PB var 10I 
(figur 1 & tabell 2). Detta resultat ifrågasattes av testledarna eftersom tekniken vid 
10I var varierande. Testledarna observerade stora olikheter i utförandet av 
sprintarna på is varav några TP sprang på taggarna medan andra TP använde sig 
av hockeyliknande åkning. Ingen av dessa tekniker liknade konståkningens sätt att 
åka skridskor. Detta varierade teknikval gällde dock samtliga tester som 
genomfördes på is, troligtvis på grund av att konståkare sällan utför korta och raka 
accelerationer eller strävar mot att uppnå maximal hastighet och därför inte visste 
vilken teknik som var effektivast.  

Värden som inte var signifikanta men som ändå hade ett bra r-värde var PB och 
30M, PB och 30I, PB och 20M samt PB och 20I (tabell 2). 30M skulle kunna 
förutsäga idrottsprestation (PB) eftersom 30M har ett starkt samband med 30I och 
30I har ett samband (men ej signifikant) med PB (tabell 2 & tabell 4). Därför 
kanske 30M skulle kunna testas för att förutsäga PB men ytterligare studier krävs 
för att bekräfta detta. Inget samband fanns mellan PB och 10M (figur 2 & tabell 2) 
vilket förvånade testledarna eftersom 10M är det test som i störst utsträckning 
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mäter explosivitet i nedre extremitet och explosivitet är som tidigare nämnt en 
viktig kvalité hos konståkare.  

Inom konståkning är det inte enbart den tekniska delen som bedöms utan stort 
fokus ligger även på presentationsdelen. Konståkare kan ha ett PB som innefattar 
en hög teknikpoäng och en låg presentationspoäng likaså en låg teknikpoäng och 
en hög presentationspoäng. Därmed kan det vara så att TP som hade höga poäng 
på teknikdelen i sitt PB presterade bäst på denna studies sprinttester eftersom 
teknikdelen ställer högre krav på den fysiska kapaciteten än vad 
presentationsdelen gör. Således kan TP som hade höga poäng på 
presentationsdelen presterat sämre på denna studies sprinttester utan att vara en 
sämre åkare. 

:,=, 42*$0(*)#A8(&('2D'$#'EF5@>*('5)7'2D'5&*%'

Resultaten visade att det fanns flera samband mellan sprintprestation på is och 
sprintprestation på mark (tabell 4), vilket tyder på att det är möjligt att på ett 
relevant tillvägagångssätt testa konståkares sprintprestation på mark i stället för att 
testa sprintprestation på is med skridskor. Detta skulle kunna underlätta 
testprocedurer eftersom mer planering och organisering krävs för att testa på is. 
Att göra sprinttester på mark gör det också möjligt att genomföra tester under 
sommarhalvåret när tillgången på is är begränsad. 

:,-, G)(/7'/19'5&()*$&8'

Konståkning är en relativt liten idrott vilket innebar att tillgängligheten på TP var 
begränsad. Ett hinder i att rekrytera TP var ekonomiska tillgångar för resor samt 
tidspress. Ett större antal TP hade gett större trovärdighet och ett säkrare resultat. 
Innan studiens genomförande fick TP information om att inte träna, inte inta en 
stor måltid och inte stretcha, samma restriktioner gällde mellan testerna på mark 
och testerna på is. Att dessa restriktioner följdes kan dock inte intygas av 
testledarna. Om restriktionerna angående stretch inte följdes kan det ha påverkat 
resultaten eftersom statisk stretch försämrar explosivitet enligt McMillian et al. 
(2006), Sayers et al. (2008) och Winchester et al. (2008). Om restriktionerna 
angående träning inte följdes kan det ha resulterat i att TP var trötta i benen och 
därmed presterade sämre. Resultaten insamlades under två testtillfällen eftersom 
TP kom från två olika idrottsklubbar. Detta kan ha resulterat i att genomförandet 
under de två testtillfällena inte var identiska vilket kan ha påverkat resultaten. 
Testledarna var dock noga med att följa planen för genomförandet.  



!

"$!

!

Valet av testerna 10- 20- och Flygande 30 meter sprint gjordes för att dessa 
sprinttester är vanligt förekommande inom många idrotter och ingår i exempelvis i 
Fysprofilens testkoncept, där testerna påstås kunna förutsäga idrottsprestation 
(Fysprofilen, 2011). Vanligtvis testas dessa sprinttester på mark men i denna 
studie valdes det att undersöka om samma tester istället borde genomföras på is 
och därmed på ett bättre sätt kunna förutsäga konståkares idrottsprestation. Som 
tidigare nämnt mäter 10- och 20 meter sprint accelerationssnabbhet och Flygande 
30 meter sprint mäter maximal hastighet. Testning av accelerationssnabbhet och 
maximal hastighet bör enligt Little och Williams (2005) testas var för sig. Att 
kunna accelerera snabbt och att ha en hög maximal hastighet är dock inte 
självklart viktiga kvalitéer hos konståkare så ett val av andra distanser och/eller i 
andra former hade kanske varit mer idrottsspecifikt och på så sätt kunnat förutsäga 
idrottsprestation bättre. Det kan däremot finnas svårigheter i att mäta tiden på 
svängda banor på ett tillförlitligt sätt. I dagsläget finns det kända test som utförs på 
is för att mäta ishockeyspelares kvalitéer (Petrella et al. 2007), dessa tester skulle 
möjligen kunna rekonstrueras för att istället ge relevanta resultat för konståkare.  

Viloperioden mellan mark- och istesterna var 70 minuter för att TP skulle hinna 
återhämta sig samt att viloperioden anpassades efter ishallens tillgänglighet. 
Vilotiden var kortare mellan uppvärmning och marktesterna än mellan 
uppvärmning och istesterna vilket berodde på att TP var tvungna att ta på sig 
skridskor och testutrustningen var tvungen att sättas upp på isen innan istesterna 
kunde starta. Den längre vilotiden innan istesterna kan ha medfört att TP kände sig 
kalla och omotiverade till istesterna. Behm et al. (2004) visade i en studie att 
uppvärmning kan förbättra prestation även om testpersonerna vilade 20 minuter 
mellan uppvärmning och prestation, därmed borde inte den längre vilotiden ha 
påverkat resultaten. För att reaktionstiden skulle elimineras fick TP efter tre eller 
fem minuter, beroende på distans, själva välja när de skulle starta sprintarna, vilket 
ledde till att alla TP inte fick exakt lika lång vilotid. Enligt Powers och Howles 
(2007) används främst musklernas ATP-PCr-system vid korta och explosiva 
arbeten och detta energisystem varar upp till 5-10 sekunder. De varierade 
vilotiderna borde inte ha haft någon inverkan på prestationerna eftersom en vila på 
3-5 minuter räcker för att ATP-PCr-lagren ska fyllas på igen innan efterföljande 
sprint (Forbes et al. 2008). 

Valet av att använda testsystemet IVAR gjordes eftersom denna utrustning mäter 
tiden i hundradelar, därmed blev testsystemet en tillförlitlig källa till insamling av 
data. Testerna genomfördes inomhus för att minska risken för yttre påverkan så 
som vind, vilket skulle kunna ha påverkat resultaten samt av den anledningen att 
testutrustningen krävde elektricitet. Sprintarna på mark genomfördes i det enda 
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tillräckligt långa utrymme som fanns i anslutning till ishallen och i detta utrymme 
var underlaget stenplattor.  

TP startade 10M, 20M, 10I och 20I 50 centimeter bakom den första tidsporten för 
att armrörelser vid starten inte skulle bryta kontakten mellan testutrustningens 
fotoceller. Anledningen till att TP vid 30M och 30I startade 10 meter bakom första 
tidsporten var för att TP skulle komma upp i maximal hastighet innan första 
tidsporten. Ett frågetecken var då om TP lyckades komma upp i maximal hastighet 
vid 30M och 30I under 10 meter eller om sträckan innan första tidsporten borde ha 
varit längre. En längre sträcka skulle dock ha varit problematiskt på is eftersom en 
Europeisk standardisbana endast är 60 meter lång (Svenska 
konståkningsförbundet, 2012) och utrymme för inbromsning var också tvunget att 
inkluderas. Enligt Blazevich (2010) kan en individ med hög maximal hastighet 
accelerera längre än en individ med lägre maximal hastighet, innan individen 
uppnår sin maximala hastighet. Därför kanske inte TP med högst maximal 
hastighet kom upp i sin maximala hastighet på 10 meter. Bellardini et al. (2009) 
påstår att en sträcka på 30 meter kan vara för lång för att individer ska orka 
upprätthålla maximal hastighet. I denna studie observerade testledarna att vissa TP 
inte orkade upprätthålla maximal hastighet vid 30M och 30I.  
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Författarna till denna studie hävdar, i likhet med Bahr och Mæhlum (2004) och 
Fysprofilen (2011), att det är bra för konståkare/idrottare att ha en god och bred 
fysisk bas för att vara väl förberedd inför en successivt ökad träningsbelastning 
och för att minska risken att drabbas av skador. Under sommarmånaderna är det 
svårt att få tillgång till att träna på is. Under denna period passar det därmed bra 
för konståkare att fokusera på att träna upp sin fysiska bas eftersom att icke 
idrottsspecifik träning kan förbättra idrottsprestation (Foster et al. 1995). Detta kan 
också vara bra att tänka på om den idrottsspecifika träningen inte kan utföras fullt 
ut, exempelvis på grund av skada. Författarna till denna studie anser att konståkare 
behöver fokusera på idrottsspecifik träning på is i de perioder när de har tillgång 
till is samt att idrottsspecifik träning bör inkluderas i markträningen när den 
fysiska basen byggs upp. Författarna anser även att det inte enbart går att fokusera 
på den breda fysiska basen eller idrottsspecifik träning utan det bör finnas en 
kombination av båda träningsformerna för att få en balans i träningen och en 
optimal utveckling. 

Som tidigare nämnt är sprintar en del av Fysprofilen och detta testkoncept påstås 
kunna förutsäga idrottsprestation hos samtliga olympiska idrotter (Fysprofilen, 



!

"&!

!

2011). Enligt resultaten i denna studie kunde inte sprintar förutsäga 
idrottsprestation hos kvinnliga konståkare. Emellertid fanns ett signifikant 
samband mellan 10I och PB men författarna till denna studie ifrågasätter detta 
resultat eftersom åkningen vid 10I utfördes på ett mindre konståkningslikt sätt.  

:,:, !*&5($7&'@/*#%0$0?'

Ytterligare studier krävs för att undersöka om alla Fysprofilens tester är relevanta 
för samtliga idrotter. Möjlighet kan finnas att andra tester som inte ingår i 
Fysprofilen kan ge ett större samband med idrottsprestation. Kanske borde varje 
enskild idrott utveckla en egen fysprofil för att få tillförlitliga resultat som sedan 
kan jämföras med idrottsprestationen.  

I dagsläget finns studier gjorda på ishockeyspelares prestation på mark kopplat till 
deras idrottsprestation. Det kan antas att resultaten för konståkare och 
ishockeyspelare i sådana studier borde likna varandra. Inom konståkning finns 
emellertid väldigt lite forskning och därmed önskas att mer forskning bedrivs. I 
kommande studier kan det vara intressant att göra en liknande studie som denna 
men där de tekniska elementen (fysiska kapaciteten) och presentationsdelen skiljs 
åt för att utvärdera hur prestationen vid var och en av dessa hänger samman med 
sprintprestation. 

6. 5&3+'2+'0

et går att förutsäga sprintprestation på is genom sprintprestation på mark men 
det är svårt att förutsäga idrottsprestation genom att testa sprintar på mark 

eller på is hos kvinnliga konståkare.  
D 
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Uppvärmning  
10 minuters löpning (20 sekunders intervaller) 
- Jogga 2 min 
- Veva höger arm 
- Veva vänster arm 
- Jogga 
- Spark i rumpan 
- Höga knän 
- Jogga 
- Sidohopp höger 
- Sidohopp vänster 
- Jogga 
- Kors framför och bakom höger 
- Kors framför och bakom vänster 
- Jogga 
- Baklänges 
- Jogga 
- 2 snabba sprintar 
- Jogga 2 min 
- Gå 1 min 

 


