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Abstrakt 
 

Inledning: Alpin skidåkning är en fysisk krävande sport anaerobt och aerobt. 

Tidsförskjutning av start och varierande miljö är två återkommande faktorer som 

kan leda till en fördröjning av starten på 1-15 minuter. Uppvärmning sker 

generellt för idrottare genom ett lågintensivt arbete, följt av grenspecifika moment 

innan prestation. Syfte: Att undersöka ackumulerad hopphöjd och differenser från 

utförandet av 90 s upprepat svikthopp efter uppvärmning i direkt anslutning och 

med 15 min passiv vila. Metod: Åtta försökspersoner (FP), fem manliga och tre 

kvinnliga (ålder 23 [Q1-Q3 = 21,8–25.0, (längd 181,5 cm Q1-Q3 = 165,3–

183,5, (vikt 75,1kg [Q1-Q3 = 64,8–83,3, genomförde fem minuter lågintensivt 

arbete (1,5 W × kroppsvikt) på en cykelergometer. Direkt följde fem upprepande 

svikthopp innan 1,5 minuter aktiv vila, alternativt 15 minuter passiv vila innan 

test med en cross-over design. Resultat: Hoppfrekvensen vid direkt prestation var 

0,87  0,18 Hz, passiv vila 0,80  0,18 Hz. Totala hopphöjden 1,04   0,41 m för 

direkt prestation och 0,92   0,37 m efter vila. Arbetet vid direkt prestation 311,74 

 158,60 J/kg och 270,33  130,63 J/kg för vila. En signifikant skillnad på grupp 

och individnivå kunde ses. Slutsats: Resultatet av studien visade på en ökad 

prestation när uppvärmning utfördes i en direkt anslutning till den maximala 

prestationen.  
 

Nyckelord: Arbete, hoppfrekvens, hopphöjd, prestation, uppvärmning, vila 

 

Abstract 
 

Background: Alpine skiing is a physical demanding sport, both anaerobically and 

aerobically. Time delay before start and shifting environment are two upcoming 

factors in ski races, which can result in a time delay for start, up to 15 minutes. 

Warm up are general for athletes by a low intensity performance, followed by sport 

specific performance. Aim: Evaluate total jump height and differences between 1.5 

minute active rest and 15 minute post-warm up rest before 90 s repeated 

countermovement jump. Method: Eight participants (FP), five men and three 

women (age 23 [Q1-Q3 = 21.8–25.0, (height 181.5 cm Q1-Q3 = 165.3–183.5, 

(weight 75.1kg [Q1-Q3 = 64.8–83.3 performed a 5-minute low intensity work on 

a bike ergometer (1.5 W x bodyweight) followed by 5 repeated countermovement 

jump before 1.5 min active rest or 15 min passive rest post-test in a crossover 

design. Result: Jump frequency after directly performance was 0.87  0.18 Hz, and 

for passive rest 0.80  0.18 Hz. Total jump height 1.04   0.41 m and 0.92  0.37 

m for passive rest. Total work 311.74 J/kg  158.60 J/kg and 270.33 J/kg  130.63 

J/kg for passive rest. A significant difference both between group and individuals. 

Conclusion: Result of the study presented a significant increase in performance 

when the warm up was close to the test. 
 
Key word: Jump frequency, jump height, performance, rest, warm up, 

countermovement jump  
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Inledning 

Den alpina tävlingsdelen inom skidåkning bedrivs utomhus i varierande väder och 

förutsättningar för atleterna, tävlingstiderna skiljer sig åt beroende på disciplin med 

en tidsvariation mellan 45 sekunder upp till 2,5 minuter (International Ski 

Federation, 2017). Inom alpin skidåkning finns fem olika tävlingsmoment som 

utförs i världscupen (VC), den högsta serien som pågår varje säsong runt om i 

världen. Disciplinerna slalom, storslalom, super G och störtlopp är dem fyra 

klassiska grenar som körts men på senare tid har även parallellslalom tillkommit. 

Slalom och storslalom körs i två omgångar, super G och störtlopp en gång där 

snabbast tid är den vinnande faktorn. (Svenska skidförbundet, 2017). 

 

Utövandet av alpin skidåkning är fysisk krävande och den fysiologiska statusen hos 

(VC) idrottare inom alpint sammanställdes av Neumayr et al. (2003). Mellan år 

1997 till år 2000 undersöktes fysiologiska krav hos medaljörer och topprankade 

åkare från Österrike. Resultatet framkom att VO2max för kvinnor var 55  3.5 

ml/kg/min och 60  4.7 ml/kg/min för män. Muskelstyrkan mättes via 

cykelergometer på ökande belastning tills utmattning på 4,3 W/kg  0,4 för kvinnor 

och för män 4,7 W/kg  0,4. Styrkan vid knäextension var 206 Nm  21 för kvinnor 

och män hade 334 Nm  43. Den fysiska statusen hade ett positiv samband till 

prestation. I en studie av Polat (2016). undersöktes VO2max, hjärtfrekvens, och 

laktat under ett alpint åk, som visade att idrottarnas VO2max var 51,36 ml/kg/min 

 2,68 och 74,96% av syreupptagningskapaciteten användes under ett åk. Laktat på 

13,69 mmol/L  2.06 uppnåddes under 5e minuten efter genomfört åk och 

hjärtfrekvensen låg på 201  20 slag/min i genomsnitt för utförda åk.  

 

Generellt sker en uppvärmning innan start för att aktivera muskler och kropp 

(Bishop, 2013). Traditionell uppvärmning innehåller vanligtvis en kort period av 

lågintensiv aerob aktivitet, följt av stretching och en idrottsspecifik aktivitet 

(Bishop, 2003). Aktivering av muskler och specifika rörelser för sporten sker vid 

de flesta atletiska event och anses accepterat hos tränare och tävlande, men det finns 

få vetenskapliga evidens för dess effekt mot prestation och ofta bygger idéerna på 

tidigare erfarenheter, d.v.s. misslyckande och lyckade försök (Bishop, 2003). 

Problemet med uppvärmning inom alpint är att under en tävling kan material i 



3  

tävlingsbanan gå sönder, vindbyar eller kraftigt snöfall uppstå som förskjuter 

starten för nästkommande atlet i startordningen, 1–15 minuter (International Ski 

Federation, 2017). Viloperioden som sker med en oförutsedd lucka mellan 

uppvärmningen och tävlingsmomentet som kan missgynna prestationen (Neiva et 

al., 2016) 

 

Vid en fördröjd start på upp till 15 minuter kan kroppen kylas ned, musklerna 

minskar sin aktivitet och även det mentala spänningsläget kan bli för lågt/högt 

beroende på tolkningen hos individen, vilket kan missgynna prestation (Kleine, 

1990; Arent & Landers, 2003). I specifika fall är låg nivå av nervositet positivt, 

men det kan även vara negativt. För lite nervositet kan vara negativt liksom 

motsatsen, det gäller att hitta sitt optimala spänningsläge (Whitehill et al, 1996). 

Påfrestningen fysiskt under ett slalomåk är betydande (Anderson & Montgomery, 

1988; Polat, 2016) och skador är vanligt återkommande (Shellock et al., 1985), 

framförallt knäskador som drabbar främre korsbanden (Westin et al., 2011). 

Förebyggande av skador kan ske med en god uppvärmning och ökad knäkontroll 

(Tomeé et al. 2011). I en studie av Smith (2004) visar att syftet med en förberedande 

uppvärmning är att öka smidigheten i senor och muskler och kroppstemperaturen 

för en bättre prestation.  

Uppvärmning kan delas in i två kategorier, aktiv och passiv. Passiv uppvärmning 

går ut på att öka muskeltemperaturen (Tm) och/eller den inre temperaturen (Tc). 

Metoderna kan skilja sig från att använda värmedynor, varmt bad, dusch, bastu eller 

via diatermi (elektricitet med hög frekvens). Metoden sker oftast efter en aktiv 

uppvärmning för att behålla den ökade Tm och Tc utan att behöva förbruka 

ytterligare energisubstrat. Aktiv uppvärmning involverar någon typ av lågintensiv 

aktivitet för att öka den metabola och kardiovaskulära responsen (Bishop, 2003). 

Ledmotståndet minskar med upp till 20 % efter uppvärmning, vätskans viskositet 

efter aktiv och passiv (med tillförd värme) uppvärmning förändras vilket i sig kan 

öka prestationsförmågan (Wright & Johns, 1961). 

 

Uppvärmning påverkar prestation genom olika mekanismer, där främsta faktorn är 

relaterat till temperatur. Reaktioner som sker är ökad frisättning av syre, 

nervledningshastighet och värmereglering. Icke temperatur relaterade effekter är 
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ökat blodflöde till musklerna, syreupptagningsrespons och den psykologiska 

faktorn som ökad medvetenhet till uppgiften (Asmussen & Boje, 1945). 

Effekten av temperaturökning från uppvärmning är till följd av arbetande muskler 

som genererar värme i förhållande till intensitet i arbetet (Butchtal et al. 1944). 

 

Prestationen hos atleten vid alpin skidåkning är delvis baserad på styrka, väl 

förberedd uppvärmning, mental stressnivå och teknik (Anderson & Montgomery, 

1988). Många parametrar har betydelse vid en tävling men grunderna som styrka, 

aktivitetsnivå i musklerna och den mentala delen har en positiv påverkan som kan 

gynna prestationen. (Weinberg & Gould, 2011; Williams & Krane, 2013). Idrottare 

som har visualiserat en uppvärmning har uppvisat en ökad psykologisk fördel som 

kan relateras till en förbättrad prestation (Malereki, 1954). Maximal kraft 

utvecklades lika på en cykelergometer efter en 20 minuters uppvärmning på 40% 

av VO2max jämförelsevis mot samma belastning under 4 minuter (Bishop, 2003). 

En review studie av Fradkin et al. (2010) undersökte uppvärmningens betydelse för 

prestation gentemot tidigare studier om uppvärmning inom olika sporter och fann 

ett positivt samband för 79 % av studierna med uppvärmning till följd av förbättrad 

prestation. Skillnader i tillvägagångsätt vid uppvärmning kan ge en differens i 

temperatur som påverkar prestation men inte ej för moment med innehållande 

prestation som mäts från en obelastad start till fysiskutmattning (Smith, 2004; Gray 

& Nimmo, 2001).  

Det finns få vetenskapliga evidens för uppvärmningens effekt mot prestation 

(Bishop, 2003). Inom alpint finns forskning om mekaniken inom utförandet av 

alpin skidåkning och fysiologiska prestationsfaktorer (Thurnbull et al., 2009) men 

det är begränsat om hur uppvärmning påverkar prestationsförmågan. (Fradkin et 

al., 2010) 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur hopprestationen vid 90 s upprepade 

svikthopp utvecklas och bibehålls efter uppvärmning direkt innan prestation mot 

uppvärmning med efterföljande 15 minuter passiv vila.  
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Hypotes 

Hypotesen är att den totala hopphöjden vid direkt prestation efter uppvärmning 

ökar. 

Metod 

Deltagare 

Totalt åtta FP, fem manliga och tre kvinnliga (ålder 23 [Q1-Q3 = 21,8–25,0, (längd 

181,5 cm Q1-Q3 = 165,3–183,5, (vikt 75,1kg [Q1-Q3 = 64,8–83,3 med en 

idrottslig bakgrund och aktiva inom träning minst två gånger per vecka gav sitt 

medgivande genom ett skriftligt samtyckesformulär för att frivilligt delta i studien 

och möjlighet att avbryta utan att ange orsak (Bilaga 1). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden är att all data är anonym och kan inte länkas till namn eller 

försökspersoner och behandlades varsamt. Informationsbrev gick ut med 

information om studien, tillvägagångssätt, behandling av data, frivilligt deltagande, 

möjlighet att avbryta utan att ange orsak och om nyttan med studien innan 

godkännandet gällande deltagande medgavs (Bilaga 1).   

 

Procedur 

Ett test designat för att efterlikna ett alpint åk, framtaget av fysiologansvarig för 

svenska alpina landslaget användes i studien. 

 

Testet var ett 90 sekunders upprepat svikthopp där FP står upprätt med händerna på 

höften. Vid kommando går FP ner under 90 grader knäflexion, vänder snabbt och 

hoppar så högt som möjligt och hoppandet upprepas kontinuerligt under 90 

sekunder. Tid i luften, maximal höjd, total höjd och hoppfrekvens presenteras som 

medelvärden och standardavvikelser. 

 

FP genomförde en standardiserad uppvärmning innehållande fem minuter med 

lågintensiv cykling på 1,5 W x kroppsvikt i kg för kvinnor och män med en 
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individuell kadens efter kroppsvikt (Neiva et al., 2016) I direkt anslutning 

genomfördes fem st upprepande svikthopp. 

 

FP genomgick en familiarisering av testet, instruktion från video och analog 

genomgång av tillvägagångsättet 2–5 dagar innan första testet. 

 

Två test genomfördes med en randomiserad ordningsföljd (d.v.s. med en cross-over 

design) där grupp 1 (n = 4) genomförde uppvärmning + 15 minuter passiv vila inför 

testet och resterande grupp 2 (n = 4) genomförde uppvärmning och 1,5 minuter 

passiv vila och förberedelse innan test vid testtillfälle ett. Alla tester vid omgång 2 

skedde  1h mot föregående test. Testtillfälle två genomfördes efter 2-4 dagar. 

Grupp 1 och grupp 2 bytte ordning i uppvärmningen innan genomförandet av test 

2 (figur 1). 

 

 

Figur 1. Procedur för båda grupper vid test, uppvärmning och familiarisering. 
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Utrustning 

Studien har använt kraftplatta och programvara från Muscle lab, Ergotest 

Innovation AS (Porsgrunn, Norge) och kan ses som avancerade vågar som mäter 

kraften i tre dimensioner.  Mätdata från varje genomfört hopp var hopphöjd, 

hoppfrekvens, tid i luft markkontakt och arbete w/kg. 

Uppvärmningen genomfördes på en Monark Ergomedic 828 E (Monark Excerice 

AB, Vansbro, Sverige) under fem minuter innan test och fem minuter efter test. 

 

Datainsamling 

Data från studien analyserades genom Muscle lab programvara och sedan i 

Microsoft Excel (Microsoft Corporation, Redmond, USA) för uträkning av total 

ackumulerad hopphöjd samt arbete för 90 s totalt och indelat i 30 s intervall.  

Medelvärde och standardavvikelse användes för alla mätvariabler då den sågs 

normalfördelad efter ett Shapiro-Wilk test. Median och kvartilavvikelse för 

biometri hos försökspersonerna angavs eftersom datan var icke normalfördelad. 

SPSS, (IBM SPSS statistic V24., International Business Machines Corporation, 

Armonk, USA) användes för att undersöka utfallet och jämföra testresultaten. Parat 

t-test användes vid totalt utförda hopp, total hopphöjd och arbete J/kg samt en 2-

vägs ANOVA vid mätning av 30 s intervall för att se om eventuell paceing (tempo) 

uppstått under någon del av testet. Signifikansnivån sattes till P  0,05.  
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Resultat  

Resultaten från studien presenteras som jämförelse för hoppfrekvens (antal hopp/s), 

totala ackumulerade hopphöjden och totalt arbete (J/kg kroppsvikt) mellan direkt 

prestation och passiv vila (tabell 1). 

 

Tabell 1. Parat T-test för hoppfrekvens, hopphöjd och arbete vid direkt prestation 

och passiv vila. 

 

 Mätning Medel Std. avvikelse t df p-värde 

Hoppfrekvens DP 0,87 Hz 0,18 Hz 

3,775 7 ,007 

Hoppfrekvens PV 0,80 Hz 0,18 Hz 

Total hopphöjd DP 1,04 m 0,41 m 
6,591 7 ,000 

Total hopphöjd PV 0,92 m 0, 37 m 

Totalt arbete DP 311 J/kg 158 J/kg 
3,651 7 ,008 

Totalt arbete PV 270 J/kg 130 J/kg 

 

Hoppfrekvens  

Vid direkt prestation (DP) var hoppfrekvensen (medel  sd) 0,87  0,18 

hopp/sekund och efter passiv vila (PV) 0,80  0,18 hopp/sekund och en skillnad 

kunde ses (figur 2). 

 

Figur 2. Hoppfrekvens i medel för hela gruppen vid direkt prestation och passiv 

vila. 
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Total hopphöjd 

Totala ackumulerade hopphöjden för 90 s upprepat svikthopp vid direkt prestation 

(DP) var (medel  sd) 1.04 m  0,41 m och för passiv vila (PV) 0,92 m  0,37 m 

(figur 3). 

 

Figur 3. Total hopphöjd under 90 s vid direkt prestation och passiv vila. 

 

Totala arbetet  

(J/kg) relativt till kroppsvikt vid 90 s upprepat svikthopp för direkt prestation (DP) 

var (Medel  SD) 311,74  158,6 J/kg. Totala arbetet efter passiv vila (PV) var 

270,33  130,63 J/kg (figur 4). (P<0,05) 

 

 

Figur 4. Totala arbetet över 90 s för FP vid direkt prestation och passiv vila. 
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Hopphöjd 30 s intervall 

Den totala hopphöjden delades in i tre 30 s intervall av totala testet på 90 s för både 

direkt prestation (figur 5) och passiv vila (figur 6) En signifikant skillnad mellan 

alla intervall för direkt prestation mot passiv vila vid två-vägs ANOVA (tabell 4)  

 

 

Figur 5. Totala hopphöjden sammanslagen för varje FP vid 30 s intervall vid 

direkt prestation. 

 

 
Figur 6. Totala hopphöjden för hela gruppen vid varje 30 s intervall passiv vila. 
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Tabell 4. Hopphöjd för 30 s intervall vid direkt prestation och passiv vila. 

Uppvärmning Tid Medel Std 
Två-vägs 

ANOVA 
F-värde 

Direkt 

prestation 

1st 30s 529mm 48,366 
Uppvärmingsstyp F1,7=43,2 

2nd 30s 320mm 55,989 

3d 30s 193mm 42,094 
Tid F2,14=238,4 

Passiv vila 

1st 30s 496mm 45,872 

2nd 30s 261mm 46,479 
Interaktionseffekt F2,14=2,1 

3d 30s 166mm 40,837 

 

Diskussion  

Resultatdiskussion 

Resultatet från studien visade att ett upprepat svikthopp utfört direkt efter en 

uppvärmning ökade den totala hopphöjden, hoppfrekvensen och arbetet jämfört 

med att utföra en passiv vila på 15 minuter mellan uppvärmning och test. 

Försökspersonernas hopprestation varierade gällande hoppfrekvens och 

hopphöjden som skiljde sig signifikant åt mellan de båda testen. Tillämpning av 

resultatet för alpin skidåkning blir därmed inte lika relevant men kan ge en 

indikation på betydelsen av uppvärmning mot prestation. Kunskap och tidigare 

erfarenheter gällande hur ett upprepat svikthopp utförs skiljde sig mellan 

individerna i gruppen, men alla hade genomgått en familiarisering av testet innan, 

vilket förmodligen minskade eventuella inlärningseffekter (Gray & Nimmo, 2001). 

Innan testet utfördes fem upprepade svikthopp, något som kan öka hopphöjden 

(Sotiropoulos et al., 2010). De absoluta skillnaderna mellan de båda testen var små 

men med positiv effekt för direkt prestation, som kan bero på uppvärmningen var i 

anslutning till prestation och förbättrad muskelaktivering och ökad 

muskeltemperatur (Weinberg & Gould. 2011, Saltin et al. 1968). En studie av Neiva 

et al. (2016). undersökte prestationen hos 100 m simmare efter 10 min passiv vila 

och 20 min passiv vila och efter en standardiserad uppvärmning, tiden efter 10 min 

var 58,41 ± 1,99 s och efter 20 min, 59,06 ± 1,86 s och studien efterliknar den här 

studien, där två olika uppvärmningsstrategier åtföljt av en kort men intensiv 
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hopprestation genomfördes. Att genomföra prestationen i anslutning till 

uppvärmning behåller muskeltemperaturen och muskelns aktiveringsmönster 

förbättras, som även kan minska ledmotståndet (Bishop, 2013). Resultatet hade en 

stor spridning mellan individerna, och därför kan vara mindre tillförlitligt om det 

upprepas och om andra försökspersoner används. Att minska riskerna för en sämre 

prestation efter vila kan en ny uppvärmning hålla muskel och kärntemperaturen 

uppe för att bibehålla prestationen som gynnas av ökad temperatur (Mohr et al., 

2004). Viloperioden före testet var i detta fall en försämring för prestation något 

som i vissa fall gav en förbättring (Fradkin et al., 2010) 

 

Metoddiskussion 

Studien byggde från början på att undersöka prestation efter uppvärmning för alpina 

skidåkare och testet är framtaget för att efterlikna ett alpint åk gällande arbetande 

muskelgrupper och duration (Gross et al., 2014). Försökspersonerna som var 

inplanerade att genomföra studien klarade mitt tidigare urval och krav med att vara 

alpinskidåkare på tävlingsnivå, skadefria och ha tidigare förståelse och erfarenhet 

av testet. Vid dagen för genomförandet av första testet blev det ett bortfall på 10 av 

11 försökspersoner p.g.a. ändrade förhållanden i deras individuella träning och 

tävlingsplanering, samt en miss i kommunikationen. Sju nya försökspersoner 

rekryterades som deltog enligt tidigare testschema. Nackdelen med bytet av 

försökspersoner var att deras fysiska kapacitet varierade, från motionär till 

tävlingsaktiv i sporterna golf, ishockey, simning, längdskidor, alpint och 

pistolskytte. Alla försökspersoner genomgick en familiarisering och fick visuellt 

och analogt beskrivet tillvägagångssättet, utifrån min objektiva bedömning som 

testledare under test ett och två varierade tekniken hos fem av åtta som kan ha 

påverkat resultatet och för upprepade svikthopp som anses vara reliabelt och valid 

för att mäta explosivitet och uthållighet (Markovic et al., 2004)  Uppvärmningen på 

fem minuter (1,5 W × kg kroppsvikt) och fem direkt anslutna svikthopp upplevdes 

som tillräckligt hos FP efter diskussion och skapade inte ett utmattat tillstånd och 

är inom ramen från en tidigare uppvärmningsstudie (Fradkin et al. 2010). Testets 

mätningar genomfördes utan tekniska problem och efter standardiserad procedur 

utifrån testprotokollet. Det låga deltagandet i studien på åtta personer kan vara en 

faktor med få resultat som påverkade resultatet då det var stora skillnader i resultatet 

hos FP. Testen skedde med 2-4 dagar mellanrum för maximal återhämtning och 
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ingen träning fick ske under den tiden. Testerna genomfördes med en cross-over 

design för att minska risken för nedsatt prestation och effekten av testerfarenhet. 

 

Slutsats  

Resultatet av studien visade på en ökad prestation när uppvärmningen utfördes i en 

direkt anslutning till den maximala prestationen, med en signifikant skillnad mellan 

uppvärmningsstrategierna. Kunskapen från resultatet i studien kan implementeras i 

sporter där en förhöjd risk för att en passiv viloperiod omedvetet uppstår. Studien 

exemplifierar betydelsen av att vara aktiv i nedre muskulaturen i anslutning till 

utförande av en maximal hopprestation under 90 sekunder.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning inom området är förslagsvis ett ökat deltagande av 

försökspersoner och striktare kriterier på försökspersonernas fysik och idrottslig 

bakgrund till det relevanta testet. (Gross et al., 2014). Tydlighet av information av 

proceduren och granskning av utförandet vid test kan skapa mer tillförlitliga resultat 

då 90 graders knäflexion uppskattas olika hos FP, och paceing (tempo) under testet 

kan förekomma.  Andra alternativ är att testa ett maximalt svikthopp och jämföra 

mot upprepade under olika tidsspann för att se om det har någon korrelation, samt 

testa åkare från olika discipliner och jämföra resultat mot varandra.  
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Bilaga 1 
 

 
 
 

Idrottsvetenskap GR (C), Examensarbete IV054G, 15hp 
VT 2017 

 
 

Informationsbrev 
 

 

 

 

Bakgrund 

 

Hej! Mitt namn är Henrik Bergqvist, tidigare alpin och skicrossåkare på elitnivå 

men efter att ha lagt skidorna på hyllan så är jag sistaårsstudent på 

Idrottsvetenskapliga programmet på MIUN Östersund. Jag har gått alpina 

skidgymnasiet i Torsby under 4år och där jag även jobbat en period. Jag kommer 

under våren skriva mitt examensarbete (C-uppsats) där jag undersöker 

effektiviteten av uppvärmning med direkt prestation i anslutning mot uppvärmning 

med en längre passiv vila innan prestation för att undersöka eventuella skillnader. 

Jag söker alpina skidåkare på gymnasienivå och idrottande personer som är friska 

och inte har några skador som kan påverka prestationen.  

 

Studiedesign 

Ca 10 st försökspersoner kommer ingå i studien. Försökspersonerna kommer att få 

genomföra två tester, 90 s upprepat svikthopp, som bygger på att hoppa så högt och 

med så kort markkontakt som möjligt under 90 sekunder. Familialisering av testet 

kommer ske innan studien börjar för möjlighet att få prova på utförandet. Vid testet 

kommer en kraftplatta och ett analysprogram användas för analys av test, samt mäta 

din längd, kroppsvikt och ålder antecknas. 

 

Förhållningsregler innan 90 s upprepat svikthopp 

 

För att ett test ska bli tillförlitligt krävs det att deltagarens livsstil löper lika under 

testperioden för valida resultat och följer riktlinjerna. 

 

Riktlinjer inför test. 

 

• Du är själv skyldig att meddela testledare angående eventuella 

hälsoproblem och sjukdomsdiagnoser 
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• Om smärta eller obehag upplevs under något av testen är det ditt ansvar att 

snabbt meddela testledare så att testet kan avbrytas 

• Du är skyldig att ge en fullständig rapport över läkemedelskonsumtion 

• Test genomförs inte på gravida 

• Test sker på egen risk 

• Träning 

o Ingen ny form av träning veckan innan test.  

o Undvik träning dagen före test, nedre extremitet.  

o Undvik fysisk aktivitet på själva testdagen. 

 

Kost 

 

• Ät normalkost dagarna före test 

• Se till att ha välfyllda kolhydratlager 

• Se till att ha druckit tillräckligt dagen innan test 

 

Utrustning för deltagare 

 

Shorts/tights, T-shirt/linne och träningsskor 

 

Genomförande av test 

 

• Tidsåtgång per test är beräknat till ca 20-30 minuter beroende på protokoll. 

• 5 minuter standardiserad uppvärmning på cykel 1,5W x kroppsvikt (kg) och 

avsluta med 5st upprepande explosiva upphopp. 

• 1,5 minuter förberedelse/15 minuters passiv vila. 

• 90 sekunders hopptest maximalt. 

• Flush fem minuter på cykel 1W x kroppsvikt för bättre återhämtning. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Fördelar med studien är att få kunskap om betydelsen av uppvärmning och kunna 

få fördel av det och implementera i sin tävlingsrutin för bättre 

prestationsmöjligheter. 

 

Samtliga försökspersoner kan när som helst välja att avbryta studien utan att ange 

orsak. All data kommer att behandlas konfidentiellt vid presentation av studien utan 

att kunna kopplas till någon person. 

 

Tack för visat intresse! 

Återkoppla vid frågor! 

Mvh Henrik Bergqvist 
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