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Abstrakt 
Introduktion: Runt om i Sverige finns olika idrottslabb som utför fystester. Det finns krav på 

idrottsrörelsen för att utveckla parasporten och till vår kännedom finns ingen fysprofil 

publicerad för personer med funktionsnedsättning. Paraidrottare har olika diagnoser och i 

denna studie modifierades fystester för personer med cerebral pares, spina bifida, trauma och 

polio. Syfte: Modifiera, anpassa och utvärdera Sveriges Olympiska Kommittés fysprofil för 

paraidrottare med olika typer av diagnoser där personerna har funktion i övre extremitet, samt 

sitter i rullstol. Metod: Femton personer deltog i studien efter förfrågan från Svenska 

Handbollsförbundet. Fystesterna utfördes i tre omgångar på Blekinge Health Arena. I studien 

ingick även en kvalitativ mätning i form av ett självskattningsformulär. Testerna som utfördes 

var gripen, dips, chins, bänkpress, bänkdrag, sprint, Harres och Beep-test. Resultat: Chins, 

bänkpress, Beep-test, Harres och sprint modifierades och anpassades. Resterande tester blev 

desamma som originaltesterna. Resultaten visade att det var möjligt att utföra de modifierade 

fystesterna för de olika diagnoserna. Självskattningsformulären visade att deltagarna tyckte att 

testerna var ett bra sätt för att testa deras idrottsprestation. Konklusion: Det var möjligt att 

modifiera och anpassa Sveriges Olympiska Kommittés fysprofil för paraidrottare. 

Modifierade fysprofilen är användbar för paraidrottare och testar de parametrar som är 

viktiga. 

	

Nyckelord 
Cerebral Pares, funktionsnedsättning, fystester, paraidrottare, pares  
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Inledning 

Fysprofilen 
En funktionell bedömning bör finnas med hos idrottare inför en träning- och tävlingssäsong 

för att veta vilken fysisk nivå de ligger på. Detta avgör även om idrottarna har de lägsta 

grundläggande rörelserna eller muskelstyrkan som krävs för sin idrott men används också för 

att sedan utvärdera hur idrottarna utvecklat sin fysiska kapacitet under tävlingssäsongen 

(Cook et al., 2014). Runt om i Sverige finns olika idrottslabb där enskilda idrottare och lag 

kan utföra fystester. Dessa är bl.a. Bosön i Stockholm och Blekinge Health Arena i 

Karlskrona. Där utförs Sverige Olympiska Kommitténs (SOK) fysprofil (bilaga 1). 

Fysprofilen (bilaga 1) innehåller elva olika tester som mäter individens eller lagets förmåga 

inom olika kvaliteter som styrka, snabbhet och anaerob kapacitet. Dessutom är det ett verktyg 

för SOK och deras talangsatsningar. Profilen används idag inom flertalet idrotter som 

exempelvis fotboll och ishockey. Ett fystest för att testa ett lags eller en individs aeroba 

kapacitet är Beep-test, som är ett maximalt oxygen upptagskapacitetstest (VO2-max test) 

(Leger & Lambert, 1982). Beep-testet används på Blekinge Health Arena, men det ingår inte i 

SOKs fysprofil (bilaga 1). Beep-testet har hög validitet och via testet används ett modifierad 

Blake protokoll (bilaga 4) för att få standardvärde på VO2-max, vilket är ett mått på en 

individs kondition och syreupptagningsförmåga. Beep-testet är ett bra test för bollidrotter som 

t.ex. handboll som har liknande mönster gällande löpning då dessa idrotter innebär snabba 

vändningar och korta distanssträckor (Andersson, 2011).  

Paraidrottare i Sverige 
I Sverige finns idag cirka 10 000 000 människor och tio procent av dessa har någon form av 

funktionsnedsättning. Utav dessa ingår fyra procent i Parasport Sverige (Svenska 

Parasportförbundet, 2016). Det ska finnas krav på idrottsrörelsen och samhället för att 

utveckla parasporten och idrottsmöjligheter inom alla specialidrottsförbund och dessa ska ha 

tillgång till anpassad utrustning. Samhällets krav blir att säkerställa att nya anläggningar 

byggs så dem blir tillgängliga för funktionsnedsatta och att de redan existerande 

anläggningarna och byggnader anpassas (Svenska Parasportförbundet, 2016). Dessa 

paraidrottare har olika diagnoser och för att kunna lösa en licens och tävla som paraidrottare 
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ska idrottarna har rörelsehinder, synskada, utvecklingsstörning eller neuropsykiatrisk 

funktionshinder (Brodin, 2016). I denna studie ska fystester tas fram för personer med 

Cerebral pares (CP), Spina bifida (SB), trauma som givit en viss funktionsnedsättning och 

polio.  

Diagnoser 
CP är ett samlingsbegrepp som innefattar permanenta hjärnskador. Alla har neurologiska 

symtom som t.ex., spasticitet (ökad muskelspänning), ataxi (nedsatt koordination), dyskinesi 

(ofrivilliga rörelser) och diplegi (krampartad förlamning). Personer med CP kan även drabbas 

av epilepsi, hypertoni (högt blodtryck), kognition-, kommunikation- och beteendesvårigheter, 

nedsatt intellekt samt nedsatt syn eller total blindhet (Delacy & Reid, 2016; Lagerkvist & 

Lindgren, 2012). Ahlborg, Andersson och Julin (2006) har påvisat i sin studie att åtta veckors 

styrketräning ökar grovmotoriken och muskelstyrkan hos personer med CP. I studien använde 

de sig av olika tester, dock endast för nedre extremitet. I studien gjord av Taylor, Dodd och 

Larkin (2004) gjordes latsdrag, bröstpress och sittande rodd för övre extremitet, vilket var bra 

testmetoder då deltagarna kunde sitta kvar i deras manuella rullstolar.  

 

SB är medfött bråckbildning på ryggen. Kotbågar, muskulatur och annan täckande vävnad 

saknas vid bråckstället vilket leder till att spinalkanalen ligger öppen (Lagerkvist & Lindgren, 

2012). En del har Chiarirelaterade symtom (Olsson et al., 2007), vilket innebär att personerna 

kan ha nacksmärta, balansproblem, muskelsvaghet, domning, dåsighet, synproblem, svårighet 

att svälja, ringning eller sus i öronen, hörselförlust, sömnlöshet, depression eller huvudvärk 

som blir värre av hosta eller ansträngning (Johns Hopkins Medicine, u.å). Personer med SB 

har också motoriska problem som kan leda till att dem inte kan gå och är ibland behov av 

ortoser. Kvalitén på resultaten som framkommit vid fysik aktivitet, motion, och 

hälsorelaterade åtgärder för personer med SB är svaga (Crytzer, Dicianno & Kapoor, 2013). 

Det finns ingen kännedom om hur träning påverkar kroppen hos personer med SB p.g.a. att 

många faktorer spelar in. Fettvävnad, längd, skolios och aerob kapacitet utspelar sig inte på 

samma vis hos personer med SB som hos personer med normal funktion. Detta kräver 

ytterligare forskning och utveckling (Crytzer, Dicianno & Kapoor, 2013).  

 

Polio är ett virus som angriper kroppen. Det börjar med akut förlamning med följd av delvis 

återhämtning och stabilitet i sjukdomen i cirka tio till femton år. Därefter utvecklas nya 

svagheter d.v.s. ett postpoliosyndrom (PPS) (Dalakas, 1995). Tecken och symtom på PPS är 
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ofta muskuloskeletala symtom. Vanliga symtom är svaghet, som kan bero på mycket stark 

trötthet, minskad uthållighet och känslomässiga problem. I vissa fall förekommer symtom 

som liknar fibromyalgi (Anderson, Levine, & Gellert, 1972). Skough, Krossén, Theorell, 

Borg och Heiwe (2008) påvisar i sin studie att träning för personer med PPS förbättrar deras 

muskelstyrka, uthållighet och mental hälsa. Även Chan K et al. (2003) har undersökt PPS-

patienter jämfört med friska patienter ifall styrketräning har en allmän positiv påverkan. 

Personerna med PPS ökade antalet repetitioner med tio procent varje vecka och visade en 

signifikant förbättring av deras styrka.  

Behovet av en fysprofil för paraidrottare 
Till vår kännedom finns inte någon fysprofil publicerad för personer med 

funktionsnedsättning. Parasportens historia är väldigt ung och runt 1950-talet började en 

organisation ta form i Sverige. Uppfattningen var att det fanns ett behov för funktionshindrade 

att få hjälp med rätt träning och idrott då deras kunskap var liten. Parasporten var endast 

kopplat till sjukvård p.g.a. att det ansågs att personer med funktionsnedsättning inte hade 

kunskap att ta ansvar över sitt eget idrottande (Söderberg, 2009). 

Dr. Robert Steadward f.d. ordförande i The International Paralympic Committee säger: 

”På 1980-talet kämpade vi för våra rättigheter, erkännande, respekt och jämlikhet i 

syfte att bli jämställda med den så kallade normala sfären av idrott. Våra idrottare 

ansågs mer som patienter i stället för högpresterande idrottare och de tränades i första 

hand av läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster.” (The official magazine of the 

Inter- national Paralympic Committee, 2009). 

Idag ser det annorlunda ut. Parasporten är väl organiserad med t.ex. Svenska 

Parasportförbundet, Sveriges Paralympiska Kommitté, Special Olympics Sweden etc. Från att 

handikappidrott har varit kopplat till sjukvård och rehabilitering är det idag olika paraidrotter 

som är istället kopplade till klubb och elitnivå. I Paralympics i Rio år 2016 representerade 

Sverige 58 idrottare och tog tio medaljer (Sveriges paralympiska kommitté, u.å.)  

 

Fagher et al. (2016) har intervjuat arton handikappidrottare angående sportrelaterade skador, 

riskfaktorer och preventiva möjligheter inom deras idrottsutövande. I deras studie framgår det 

att idrottarna är medvetna om att deras funktionsnedsättning kan orsaka skador som möjligen 

inte orsakar skador för idrottare utan funktionsnedsättning. Exempel på dessa nedsättningar 

som idrottarna nämnde var spasticitet, synskador, förändrad biomekanik samt rörelse- och 

intellektuella nedsättningar. Det framgår även i intervjuerna att spelarna hade riskbeteende 
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som kan orsaka sportrelaterade skador. Exempel var att de fortsatte träna trots skada p.g.a. att 

de saknade kunskap eller att idrottarna hade orsakat skadorna p.g.a. felaktig träning. Detta 

visade att precis som alla andra elitidrottare är parasportidrottare i behov av fystester för att 

testa sin fysiska nivå inför tävlingssäsong. Både för att prestera bättre, men också för att 

förebygga skador. Forskning av fysisk aktivitet är viktig för parasporten och med hjälp av en 

framtagen modifierad fysprofil kan idrottarna få hjälp med att testa sin fysiska förmåga och 

förbättra de parametrar som behövs. Dock kan även en bedömning av rörelseförmåga göras då 

elitidrottare är i behov av bra rörlighet för prestationsförmågan samt för att undvika skador 

och för att öka sin fysiska förmåga. Cook, Burton, Hoogenboom och Voight (2014) beskriver 

hur viktigt det är med att testa rörligheten hos idrottare. Frohm, Flodström & Kockum (2013) 

använder i sina fystester en typ av screening (funktionell rörelseanalys) för att bedöma 

individens funktion i basrörelser och för att identifiera dysfunktion, obalans i kroppen och 

svagheter. Fysioterapeuter har goda kunskaper inom området rörlighet och kan vara 

användbara för att göra en fullständig styrke- och rörelseanalys hos elitidrottare. Dessutom 

har dem god kunskap inom idrottsmedicin, olika funktionsnedsättningar, diagnoser, kroppens 

anatomi och evidensbaserad träning (Broberg & Linné, 2017). Utifrån dessa kunskaper kan 

fysioterapeuter ta fram en fungerande modifierad fysprofil för personer med 

funktionsnedsättning och kan även hjälpa dem med sin idrottsliga prestation för att bli 

explosivare, starkare och öka deras kondition.  

Syfte 
Modifiera, anpassa och utvärdera Sveriges Olympiska kommittés fysprofil för paraidrottare 

med olika typer av diagnoser där deltagarna har funktion i övre extremitet och sitter i rullstol. 

Frågeställningar: 

• Kommer fysprofilen fungera vid olika typer av diagnoser? 

• På vilket sätt kommer fysprofilen anpassas och modifieras? 

• Finns det skillnad i resultat av den modifierade fysprofilen mellan personer med olika 

diagnoser? 

• Upplever paraidrottarna att de har användning av denna fysprofil för sin 

idrottsprestation?   
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Metod 
Denna uppsats baseras på en förfrågan från Svenska Handbollsförbundet och Blekinge Health 

Arena för att utvärdera testerna på paraidrottare. 

Datainsamlingsmetod 

Urval – deltagare 

Urvalet i denna studie innefattade personer med olika diagnoser som var CP, trauma som lett 

till ryggskador, SB och polio. 

 

Inklutionskriterier 

• Ingå i ett rullstolshandbollslag  

• Vara rullstolsbunden vid utförande av idrottsutövandet  

• Vara över arton år gamla  

• Inte vara drabbad av pares i övre extremitet  

 

Femton personer blev tillfrågade.  

 

Procedur 

Samtliga femton deltagare tackade ja men deltog inte på varje testtillfälle samtidigt, utan det 

har tillkommit bortfall (fig. 1).  

  
Figur 1: Flödesschema för testtillfällen som redovisar antal, bortfall och vilka tester som 

utfördes.  

Testtillfälle	1	
13	deltagare	
2	bortfall	p.g.a.	
sjukdom	

Tester	som	utfördes:	
Bänkpress,	gripen,	
Harres,	Sprint	och	

Beep-test	

Testtillfälle	2	

14	deltagare	
1	bortfall	p.g.a.	

skada	

Tester	som	utfördes:	
Bänkpress,	gripen,	
Harres,	Sprint,	Beep-
test,	Bänkdrag,	Chin	

och	Dips	

Testtillfälle	3	

11	deltagare	
3	bortfall	p.g.a.	
sjukdom	

1	bortfall	p.g.a.	
avhopp	

Tester	som	utfördes:		
Bänkpress,	gripen,	
Harres,	Sprint,	Beep-
test,	Bänkdrag,	Chin	

och	Dips	
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Innan testerna utfördes, utvärderades SOKs fysprofil i sitt original (bilaga 1) samt 

utvärderades Beep-testet som inte ingår i fysprofilen, har lagts till i studien. Efter utvärdering 

av SOKs fysprofil bestämdes det att vissa tester skulle tas bort helt eller modifieras utifrån 

deltagarna och deras funktionsnedsättningar. Testerna som togs bort helt var knäböj, 

frivändning, hopp squat jump, countermovement jump (CMJ), CMJ(a) och brutalbänk (bilaga 

1) p.g.a. att det var omöjligt för deltagarna att utföra dessa tester. Testerna som behövde 

modifieras var Harres, sprint och Beep-test. Tre testtillfällen utfördes p.g.a. det tog tid att 

observera, analysera och anpassa testerna vilket gjorde att det inte fanns tid att utföra alla 

tester under testtillfälle ett och två. Dessutom var testtillfälle ett och två resultatet av den 

modifierade fysprofilen och testtillfälle tre gav resultatet av testvärdena från deltagarna. Det 

bidrog till att resultaten utvärderas utifrån användningsbarheten av fysprofilen för 

paraidrottare. 

 

Testillfälle 1 

Vid testtillfälle ett deltog tretton deltagare. Två bortfall p.g.a. sjukdom. Tester som 

observerades och anpassades utifrån SOKs originaltester var bänkpress, gripen, Harres, sprint 

och Beep-test.  

 

Testtillfälle 2 

Vid testtillfälle två deltog fjorton deltagare. Ett bortfall p.g.a. skada. Modifierade tester från 

testtillfälle ett utfördes, samt observerades och anpassades SOKs originaltester som chins, 

dips och bänkdrag.  

 

Testtillfälle 3 

Alla de modifierade och anpassade testerna från testtillfälle ett och två utfördes och resultaten 

som deltagarna fick antecknades och fördes in i Microsoft Excel för Mac 2011, version 

14.0.0.  

 

Material 

Blekinge Health Arena hade allt material som behövdes för att utföra testerna då det fanns ett 

fullt utrustat gym. Innan varje test fick deltagarna instruktioner om hur testerna skulle gå till, 

vad dem skulle tänka på och teknik för utförandet. Deltagarna värmde upp innan testerna med 
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tio minuter självvald uppvärmning. 

 

Mätmetoder 

I studien ingick ett självskattningsformulär (bilaga 2), då det inte fanns något färdigt 

frågeformulär som passade studiens syfte, formulerade författarna själv frågorna vilket gör att 

formuläret inte är validitet eller reliabilitet-testat i denna studie (Olsson & Sörensen, 2011). 

Fem frågor konstruerades med påstående som syftade till att få deltagarnas syn på om testerna 

var funktionsdugliga och användbara, att resultaten stämde överens med deltagarnas 

upplevelse, om risker för skador förelåg och om deltagarna tyckte att testet borde modifierats 

ytterligare. För varje enskilt test besvarade deltagarna dessa fem frågor. Svarsalternativen var 

från noll som är lika med ”instämmer inte alls” till sex som är lika med ”instämmer helt”. 

Självskattningsformuläret fylldes i på plats vid testtillfälle tre utan verbal förklaring.   

Tester som modifierades  

Sprint 

Sprinttestet utfördes på en löparbana inomhus. Vid tio, tjugo och trettio meter mättes tiden 

med hjälp av fotoceller (Ivarsystem – Classic jump and speed analyzer). Tre försök per 

testtillfälle. Deltagarna använde sina privata sportstolar.  

Harres 

Måtten var samma som i originalet (bilaga 1). Deltagarna startade bakom en linje, körde med 

sina privata sportstolar in i mitten, rundade mittstolpen från vänster, körde ut till 

vänsterkonan, plockade upp en tennisboll som låg på den konan, rundade den från valfritt håll 

med bollen i handen, släppte bollen efter att ha passerat konan, in i mitten igen och sedan 

rundades två koner till på samma vis (bild 5). Konernas höjd var 27 centimeter och deltagarna 

använde sina privata sportstolar.  

Test som lades till i fysprofilen 

Beep-test 

Uppmätt sträcka var tjugo meter som skulle köras fram och tillbaka. Deltagarna ställde upp på 

rad på en löparbana inomhus, körde efter signalen fram till tjugo meterssträcket innan nästa 

signal tjöt, vände efter den signalen och körde återigen tillbaka tjugo meter. Första 

tjugometerssträckan krävde 8,5 km/h som ökades med 0,5 km/h per minut (Leger & Lambert, 

1982). Nivåerna var sjutton stycken. Första nivån var sju stycken tjugo meterssträckor och 

sedan ökades sträckorna efterhand och nivå sjutton hade fjorton stycken tjugo meterssträckor 
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(bilaga 4). Deltagarna använde sina privata sportstolar. Modifierat Blake protokoll användes 

för att få ett VO2-max testvärde (bilaga 4). Under testets gång mättes maxpulsen med Polar 

team 2 system-puls på deltagarna.	

Tester som inte modifierades  

Gripen 
Gripen är en dynamometer (Grip strength T.K.K. 5401) som hölls i ena handen med rak arm 

längst med kroppen och handtaget skulle klämmas ihop med gripkraft. Vid varje testtillfälle 

skulle båda händerna och dess styrka mätas och det bästa värdet av två försök på respektive 

arm fördes in i protokollet.  

Dips 
En dipsställning användes och deltagarna hängde på sträckta armarna i luften. En godkänd 

dips var nittio grader i armbågsleden. Deltagaren gjorde så många repetitioner hen orkade. Ett 

försök per testtillfälle. 

Chins 
En chinsstång användes som deltagarna hängde i och från raka armar skulle dra sig upp så att 

hakan hamnade i nivå med stångens ovansida. Deltagarna gjorde så många repetitioner hen 

orkade. Ett försök per tillfälle. 

Bänkpress 
Deltagarna låg på en träningsbänk med fötterna i golvet och skuldror samt rumpa mot bänken. 

Greppbredden var valfri. Testet utfördes genom att deltagarna lyfte av stången från 

ställningen och sänkte stången mot bröstkorgen. Den var tvungen att nudda bröstet och där 

ifrån pressades stången upp igen på raka armar. Testet var ett maxtest på en repetition 

maximum (RM) 

Bänkdrag 

Deltagarna låg på mage på en bänk, samt var flekterad i höft och knä och benen vilade på en 

avsats tillhörande bänken (bild 4). Från denna position höll deltagarna i en skivstång 

hängandes i luften med raka armar och drog stången upp till bänkens undersida. Godkänt test 

var när deltagarna nuddade stången på undersidan av bänken. Testet var ett maxtest på ett 

RM.  

 

Analysmetod  
Detta är en kvantitativ studie (Olsson & Sörensen, 2011) som har bearbetats statistiskt. Data 

samlades in via åtta tester som observerades och fördes in i data-programvaran Excel 
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(Microsoft Excel för Mac 2011, version 14.0.0). Medelvärdena jämfördes mellan diagnoserna 

samt mot de totala medelvärdena av alla deltagare. Variablerna var främst fysiologiska 

parametrar som var både kvalitativa och kvantitativa (Olsson & Sörensen, 2011) för att kunna 

svara på problemformuleringarna i syftet. Självskattningsformuläret (bilaga 2) innehöll fem 

påstående som var självkonstruerade (Olsson & Sörensen, 2011) och rangordnade från noll 

till sex utifrån om påståendet eller frågeställningen inte stämmer alls eller stämmer helt. Detta 

gjorde att svaren i självskattningsformuläret blev kodade och omvandlades till nummer för att 

kunna utvärderas statistiskt (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011). Det är en beskrivande 

statistik för att räkna ut medelvärdet och på så sätt få reda på om självskattningsformuläret var 

homogent (Carter et al, 2011). Utifrån dessa resultat kunde ett centralmått beräknas (Eliasson, 

2006). 

 

Etiskt övervägande 

Förfrågan kom från Svenska Handbollsförbundet och Blekinge Health Arena om att göra 

denna studie, vilket gjorde att det blev en studie i ett pågående projekt. Svårigheterna var att 

det endast fanns fyra rullstolshandbollslag i Sverige och endast ett Team Sweden. Där av 

vikten att det behandlades med konfidentiellt, då spelarna blev anonyma när studien 

publiceras. Personerna som hade tillgång till namnen på spelarna var författarna till studien, 

Blekinge Health Arena och Svenska Handbollsförbundet.  

Resultat 
Alla tre testtillfällen blev ett resultat av modifiering och individuell anpassning av 

originaltesterna (bilaga 1). Vid endast testtillfälle tre användes själva mätvärdena av testerna 

och under detta testtillfälle var det totalt elva deltagare som representerade olika diagnoser. 

SB, trauma, CP och polio (tabell 1).   

 

Tabell 1 Antal per diagnos vid testtillfälle tre 

Diagnos Antal 
SB* 7 

Trauma 1 

CP* 2 

Polio 1 

Totalt 11 
*SB=Spina Bifida 
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* CP=Cerebral Pares 
 

Modifiering av fystester 
Vissa tester behövde modifieras för att passa hela gruppen, och vissa tester anpassades 

individuellt. Testerna dips och gripen behövde inte modifieras utan deltagarna behövde endast 

hjälp med förflyttningar till och från testmaskinerna.  

Chins 

Chins-testet modifierades om då vissa deltagarna inte kunde hänga i en chinsstång fritt i 

luften. Testet blev istället i en Smith-maskin med pall under stången. Deltagarna fick sätta sig 

på pallen under stången i Smith-maskinen som höjdes eller sänktes efter varje individ så att 

deltagaren satt i en startposition med raka armar och därefter kunde dra sig upp från sittandes 

(bild 1). Deltagarna med CP utförde chins i en vanlig chinsstång fastskruvad i väggen.   

 

Bild: 1 

 

Bänkpress 

Vid behov i bänkpress fick några deltagare ligga på tre bänkar som var placerade bredvid 

varandra för en större understödsyta (bild 2). Vissa deltagare behövde hjälp med att hålla i 

deras ben t.ex. spasticitet. 
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Bild: 2 

 

Beep-test 

Beep-testet började utföras med de original avstånden som är tjugo meter per sträcka (Leger 

& Lambert, 1982) Detta var för långt för deltagarna så sträckan halverades till tio meter (bild 

3) 

Bild: 3 

 

Bänkdrag  

Deltagarna klarade att ligga på bänken för bänkdrag (bild 4). Vissa deltagare behövde hjälp 

med att hålla fast ben p.g.a. spasticitet. 
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Bild: 4 

 

Harres 

Orginaltestet (bilaga 1) för Harres test utförs genom att göra en kullerbytta för att sedan runda 

en kon i mitten, hoppa över tre häckar och krypa under. Detta var omöjligt för deltagarna och 

det nya testet modifierades om till att deltagarna startade vid en linje med samma avstånd som 

originaltestet rundade stolpen i mitten och istället för att hoppa över tre häckar rundade dem 

tre koner, med en tennisboll på toppen. Inför varje kona som rundades var deltagaren tvungen 

att ta upp bollen innan svängen med en hand, runda konan och fick inte släppa bollen innan 

rullstolen var upprättad och förbi konan (fig. 2).  
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Figur 2: De röda konerna är istället för häckarna med en gul tennisboll liggandes ovanpå. 

Sprint 

Originaltidtagarsystemet som används för gående kunde inte användas vid sprinttestet 

eftersom deltagarna var kortare p.g.a. att de satt i rullstol. Det gjorde att fotocellerna inte 

registrerade tiden när deltagarna passerade cellerna. Därför kopplades det portabla systemet 

upp som utgår från samma modell och namn, men med lägre fotoceller som kunde mäta tiden 

vid tio, tjugo och trettio meter (bild 6).  

Bild: 6 

 

Resultat av testvärden 
Resultaten visade att det är skillnad på de olika diagnoserna som deltagarna har. Medelvärdet 

för deltagarna med SB var olika för olika tester i jämförelse med det totala medelvärdet för 

testerna. Vid fyra av åtta tester låg SB på det totala medelvärdet, vid tre tester låg de över 

medelvärde och på ett test under medelvärde (tabell 2). Deltagaren med trauma hade också 

olika resultat jämförelse av det totala medelvärdet. På två tester låg de på medelvärdet, på fyra 

tester över medelvärde och på två tester under medelvärde (tabell 2). Deltagarna med CP låg 

överlag under det totala medelvärdet. Vid sju av åtta tester låg de under medelvärde och på 

endast bänkdrag låg de över medelvärde (tabell 2). Deltagaren med polio låg överlag över det 

totala medelvärdet, sex av åtta tester. På två tester låg deltagaren på medelvärdet (tabell 2).  
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Tabell 2 

Medelvärde på tester. Det totala medelvärdet på hela gruppen och för diagnoserna SB och CP. 

Exakta värden för trauma och polio.  

Tester SB* 
n=7 

Trauma 
n=1 

CP** n=2 Polio n=1 Total n=11 

Beep-test 
Nivå 
Max.p*** 
VO2max****  

	
13.07 
178.86 
 56.8 

  

	
16.10 
 174 
 67.8  

	
10.8 
180 
49.35  

	
13.7  
 178  
 59  

	
12.99 
 178.55 
 56.65  

Bänkpress (kg*****) 71.46 72.5 57.5 120 73.43 
Bänkdrag (kg*****) 61.43 72.5 70 90 66.59 
Dips (antal) 17.71 7 3.5 22 14.55 
Chins (antal) 10.2 2 1 8 7 
Gripen (kg*****) 
 hö******  
vä*******  

	
45.09  
 41.46  

	
49.3  
 44.9  

	
42.65  
 35.15  

	
49 
47  

	
45.38  
 41.13  

Sprint (sekunder) 
10 m*******  
20 m********  
30 m********  

	
3.29  
 5.83  
 8.2  

	
3.4  
 5.97  
 8.37  

	
3.74  
 6.79  
 9  

	
3.08  
 5.43  
 7.68  

	
3.35  
 5.98  
 8.36  

Harres (sekunder)   16.8   16.02   20.97   17.6   17.56 
*SB=Spina Bifida 
**CP=Cerebral Pares 
***Max.p=Maxpuls 
****VO2max= maximalt oxygen upptagskapacitetstest 
*****Kg=Kilogram 
*****Hö=Höger 
******Vä=Vänster 
*******M=meter 
 

Självskattningsformulär 
Resultaten av självskattningsformulären visade att deltagarna har givit testerna ett bra betyg 

utifrån de frågeställningar och påstående som formuläret innehöll (tabell 3).  

 

Tabell 3-7 

Medelvärde på självskattningsformulärets frågor. Det totala medelvärdet på hela gruppen och 

för diagnoserna SB och CP. Exakta värden på trauma och polio eftersom det är en 

person/diagnos. Minsta värdet är lika med 0 och högsta värdet är lika med 6. 

 

Tabell 3: går detta test att utföra med din diagnos? 

Tester SB* n=7 Trauma n=1 CP** n=2 Polio n=1 Total 
Beep-test 5,71 6 5,5 6 5,73 
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Sprint 6 6 6 6 6 
Harres 5,86 6 4,5 5 5,55 
Gripen 6 6 6 6 6 
Chins 5,29 6 4,5 6 5,27 
Dips 5,43 6 5 6 5,36 
Bänkdrag 5,57 6 5 6 5,55 
Bänkpress 5,43 6 5 6 5,45 
*SB=Spina Bifida  
**CP=Cerebral Pares 
 
Frågan angående ifall testerna gick att utföra med deltagarnas olika diagnoser skattades som 

minst 5,27 av 6 (chins) och som mest 6 av 6 (gripen). Deltagarna med CP skattade något 

under det totala medelvärdet gällande chins och Harres (tabell 3). 
 
 
Tabell 4: anser du att resultaten i detta test stämde överens med din fysiska kapacitet? 
Tester SB* n=7 Trauma n=1 CP** n=2 Polio n=1 Total 
Beep-test 5 6 5 5 5,09 
Sprint 5,71 6 4,5 6 5,46 
Harres 4,43 6 5,5 5 4,82 
Gripen 5,14 6 5 6 5,27 
Chins 5,57 6 4 5 5,27 
Dips 5,57 6 4 6 5,36 
Bänkdrag 4,86 6 5 6 5,09 
Bänkpress 5,14 6 4,5 6 5,18 
*SB=Spina Bifida  
**CP=Cerebral Pares 
 
Frågan angående ifall resultatet stämde överens med deltagarnas fysiska kapacitet skattades 

Harres minst (4,82 av 6) och sprint skattades högst (5,46 av 6). Deltagarna med CP skattade 

något under det totala medelvärdet på sprint, chins och bänkpress och deltagarna med SB 

skattade något under medelvärdet på bänkdrag (tabell 4). 

 
Tabell 5: kommer du att ha användning för detta test i din kommande 
idrottsprestation? 
 

Tester SB* n=7 Trauma n=1 CP** n=2 Polio n=1 Total 
Beep-test 5,43 6 5,5 5 5,45 
Sprint 5,86 6 6 6 5,91 
Harres 5,57 6 5 5 5,45 
Gripen 4,29 6 3 6 4,36 
Chins 4 6 3,5 6 4,27 
Dips 4,43 6 4,5 6 4,73 
Bänkdrag 5,29 6 5,5 6 5,45 
Bänkpress 5,57 6 5,5 6 5,64 
*SB=Spina Bifida  
**CP=Cerebral Pares 
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Frågan angående ifall deltagarna kommer ha någon användning för testerna i sin 

idrottsprestation skattades minst på chins (4,27 av 6) och mest på sprint (5,91 av 6). 

Deltagarna med CP skattade något under det totala medelvärdet på gripen och chins (tabell 5). 
 
Tabell 6: anser du att det finns en risk att skada sig när du utförde detta test? 
Tester SB* n=7 Trauma n=1 CP** n=2 Polio n=1 Total 
Beep-test 2,71 0 2 5 2,55 
Sprint 2,71 0 0,5 6 2,54 
Harres 2 0 2 5 2,09 
Gripen 2,57 1 0,5 6 1,55 
Chins 2,43 0 2 5 2,36 
Dips 2,29 0 2,5 5 2,36 
Bänkdrag 3,14 0 3 6 3,09 
Bänkpress 3,43 0 2,5 6 3,18 
*SB=Spina Bifida  
**CP=Cerebral Pares 
 
Frågan angående ifall deltagarna anser att det finns en risk att skada sig under testerna 

skattades som mest 3,18 av 6 (bänkpress) och som minst 1,55 av 6 (gripen). Deltagarna med 

SB skattade sig över medelvärdet på gripen (tabell 6). 
 
 
Tabell 7: anser du att testet kan förbättras för att anpassas efter din diagnos? 
Tester SB* n=7 Trauma n=1 CP** n=2 Polio n=1 Total 
Beep-test 1,43 0 0,5 6 1,91 
Sprint 1,14 0 2,5 6 1,73 
Harres 2,8 0 3,5 5 2,9 
Gripen 1,14 0 2 6 1,64 
Chins 2,71 0 4 6 3 
Dips 2 0 2,5 6 2,27 
Bänkdrag 2,29 0 3 6 5,55 
Bänkpress 1,86 0 2 6 2,09 
*SB=Spina Bifida  
**CP=Cerebral Pares 
 

Sista frågan gällande ifall deltagarna anser att testerna kunde förbättras efter deras olika 

diagnoser skattades det som mest 5,55 av 6 (bänkdrag) och som minst 1,64 av 6 (gripen). 

Deltagarna med CP skattade över medelvärdet på fyra av åtta tester (tabell 7).  
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Diskussion 
Metoddiskussion 

För- och nackdelar  
Fördelarna med att testen skedde i Blekinge Health Arena var att lokalerna var anpassade för 

funktionshindrade, att allt material var samlat på samma plats och all utrustning fanns. Det var 

också positivt att alla deltagare var samlade och gjorde alla tester under samma tillfälle och 

med samma testledare. Eftersom samma testledare användes är de omgjorda originaltesterna 

modifierade och inte standardiserade. Ett standardiserat test ska kunna utföras av vilken 

testledare som helst och resultaten ska bli samma (Olsson & Sörensen, 2011). Detta har inte 

testats. På Blekinge Health Arena där testerna utfördes fanns en viss anpassning för 

rullstolsbundna, bl.a. hiss och anpassade omklädningsrum. Dock var gymmet inte anpassat för 

rullstolsbundna. Alla tester gick att utföra, men det hade underlättat utförandet av testerna om 

det funnits liftar, räcken och bredare bänkar att ligga. Om utrustningen hade kunnat anpassas 

efter individernas storlek och om utrustningen hade varit inom räckvidd för en rullstolsbunden 

person hade också underlättat utförandet av testerna. Ett exempel är chinsstängerna. Hade 

dessa stänger varit längre ner på väggen hade deltagarna lättare kunnat utföra chins-testet utan 

en Smith-maskin.  

 

Ordningen på testerna gjordes olika vid de olika testtillfällena och även deltagarna för sig 

gjorde testerna i olika ordning. Detta var för att spara tid och för att hinna göra alla tester. Vid 

granskning av resultaten bör detta finnas i åtanke, då det spelar roll om t.ex. dips görs före 

bänkpress och tvärt om eftersom samma muskelgrupper användes (Thomeé, 2008). Likaså 

användes samma muskelgrupper i ett rullstolstag (Liping et al., 2013) och det bör tas i åtanke 

att sprint, Harres och Beep-testet vat maxtest i snabbhet och uthållighet för dessa 

muskelgrupper. Vid mer tid hade det varit bättre att alla deltagare hade gjort testerna i exakt 

samma ordning. 

Självskattningsformulär  
Deltagarna fick självskattningsformulären på plats inför tredje och sista omgången av 

testerna. Självskattningsformulären fylldes i individuellt allt eftersom testerna pågick. Det var 

positivt då självskattningsformulären delades ut innan testerna gjordes och deltagarna läste 

genom frågorna innan. Det var en fördel att deltagarna läste självskattningsformulären innan 

de utförde testerna för att öka medvetenheten om testernas säkerhet, utförande och 
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användningsbarhet. De verbala instruktioner deltagarna fick var att fylla i frågorna på plats 

direkt efter avslutat test. Instruktionerna borde innehållit en förklaring av frågornas betydelse 

innan det började fyllas i, då deltagarna missförstod en del av frågorna. Det ledde till att 

resultaten till viss del blir missvisande. Det syntes tydligt på en del av 

självskattningsformulären som deltagarna svarade med samma siffra på alla frågor efter alla 

tester. Deltagaren med polio och deltagaren med trauma är inte ett resultat på medelvärdet 

utan exakta värdet. Värdet från deltagaren med polio är presenterat i tabell tre till sju, men 

valdes att inte analyseras eftersom det var tydligt att denna deltagare inte förstod 

självskattningsformuläret. Det gör att det inte finns ett resultat av självskattningsformuläret av 

diagnosen polio. Hade verbala instruktioner getts ut innan deltagarna började fylla i 

formulären, hade resultatet möjligtvis inte blivit lika missvisande. En annan svaghet med 

självskattningsformuläret är att det inte har gjorts en pilotstudie vilket gör att formuläret inte 

är validitet och reliabilitets-testat, dessutom hade en pilotstudie kunnat förbättra frågornas 

formuleringar och där med minskat risken för missförstånd (Olsson & Sörensen, 2011). Att 

detta inte kunde göras berodde på att det inte fanns lämpliga deltagare som kunde svara på 

frågorna, då det krävs att testdeltagarna har utfört de modifierade testerna.  

Resultatdiskussion  
Testresultat  

Resultatet av denna studie visade att efter utvärderingarna av SOKs fysprofil var det möjlig 

att modifiera och individuellt anpassa fysprofilen för paraidrottare med diagnoserna CP, SB, 

trauma och polio. Den modifierade fysprofilen fungerade för samtliga deltagare med en viss 

individuell anpassning. Målet var att testerna skulle likna originaltesterna så mycket som 

möjligt, vilket de gör. Det test som modifierades mest var Harres och att sträckorna för Beep-

testet blev tio meter istället för tjugo meter. Efter självskattningsformulärens resultat visade 

det sig också att paraidrottarna själva tyckte att de hade användning för denna modifierade 

fysprofil för sin idrottsprestation.    

 

Det var skillnad på testvärdena i resultatet mellan de olika diagnoserna som deltagarna hade. 

Det var tydligt att deltagarna med SB och trauma hade liknande resultat och hamnade också 

närmast det totala medelvärdet (tabell 2). Dock måste dessa resultat tolkas med försiktighet då 

det är stor skillnad på antal av deltagarna med de olika diagnoserna. Under testtillfälle tre 

representerade sju deltagare SB, men endast en representerade trauma och en polio, samt två 

representerade CP (tabell 1). Detta gjorde att personerna med SB hamnade närmre det totala 
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medelvärde eftersom deras värden var överrepresenterade. Det fanns inte några medelvärden 

för trauma och polio, då det endast var en person per diagnos. Det som går att utläsa av 

resultaten är att det fanns en röd tråd gällande diagnosen CP. Deltagarna med CP hade överlag 

sämre resultat på testerna i jämförelse med de andra deltagarna. Varför det är så kan inte 

sägas med säkerhet. Det kan antas att spasticitet, ataxi och dyskinesi (Lagerkvist & Lindgren, 

2012) påverkar, trots att deltagarna med CP har en viss bålstabilitet i jämförelse med 

deltagarna som har SB och trauma. Deltagarna med SB och trauma har till stor del total 

förlamning i nedre extremitet och viss del förlamning i bålen. Det fanns ingen möjlighet att 

väga deltagarna och deras vikt spelar också en stor roll för många tester. Deltagarna med CP 

kan gå en mindre sträcka och därför finns det aktiva muskler i deras nedre extremitet. Detta 

gör att de vägde mer än deltagarna med SB och trauma som hade en total förlamning i nedre 

extremitet och musklerna där var atrofierade.  

 

Deltagarna med CP skattade sig överlag högre och lägre beroende på fråga och påstående, än 

resterande deltagare (tabell 3-7). Harres, chins, bänkpress och sprint tyckte deltagarna med 

CP var svårare och tyckte inte att det visade ett rättvist resultat i vad dem själva ansåg att dem 

fysiskt kunde prestera. Deltagarna med CP tyckte också att dessa tester kunde göras bättre för 

att passa deras diagnos (tabell 3). Det var också bl.a. på Harres, chins, bänkpress och sprint 

som deltagarna med CP låg under det totala medelvärdet (tabell 2). Sammanfattningsvis 

visade resultaten i denna studie på att en modifierad fysprofil kan användas för att jämföra en 

individs fysiska utveckling eftersom studien visar att personer med SB, trauma, CP och polio 

kunde utför åtta olika fystester som täckte anaerob kapacitet, aerob kapacitet, snabbhet och 

rullstolsteknik. Testerna täckte muskelgrupper som bröstmuskler, övre rygg och armmuskler 

(Thomeé, 2008). Med hjälp av självskattningsformuläret visade det sig även att deltagarna 

tyckte att de har användning av en modifierad fysprofil för deras idrottsprestation.  

 

Modifiering av SOKs original fystester 

Vid bänkpress, chins och bänkdrag behövdes individuell anpassning. Vid bänkpress användes 

tre bänkar istället för en. Detta för att vissa deltagare skulle kunna ligga stabilare p.g.a. 

nedsatt bålstabilitet. Beslutet att alla deltagare inte hade tre bänkar berodde på att mindre 

personer inte kunde utföra rörelsen på rätt sätt då armbågarna inte kom ner ordentligt på 

djupet. I bänkpress och bänkdrag behövde benen hållas fast för vissa deltagare med CP p.g.a. 

spasticiteten. Vid chins kunde deltagarna med CP använda en vanlig chinsstång fastskruvad i 

väggen, men övriga deltagare gjorde chins i en Smithmaskin utifrån att de satt på en pall och 
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drog sig upp. Det var positivt att alla de tänkta testerna kunde utföras med modifiering och 

individuell anpassning. Det visade att även paraidrottare kan utföra olika modifierade 

fystester. Dessa modifieringar utfördes ur ett fysioterapeutiskt perspektiv. Denna profession 

har kunskap och utbildning inom de diagnoser som är representerade i denna studie (SB, CP, 

trauma och polio). De har också kunskap om vilka svårigheter som kan uppstå för deltagarna 

vid träning och vid fystester p.g.a. spasticitet, pares, ataxi och dyskinesi. (Broberg & Linné, 

2017) 

Beep-test 

Beep-testet ändrades från tjugo meter till tio meter. Detta gjorde att deltagarnas värden blev 

extremt höga gällande VO2max. I sökandet efter andra studier som gjort Beep-test med 

rullstol visade det sig att det gjorts, men med svårtolkade resultat. Bongers, Rijks, Harsevoort, 

Takken, & van Brussel (2016) har testat reproducerbarheten gällande Beep-test för vuxna och 

barn med CP. De använde också tio meter istället för tjugo meter. Dock går det inte att 

jämföra deras resultat då de använder topp oxygen upptagskapacitetstest (VO2peak) 

(Bongers, et al., 2016). Dessutom är VO2-testvärden ett relativt nytt forskningsområde. 

Verschuren, Takken, Ketelaar, Gorter & Helders (2006) skriver i sin studie från 2006 att det 

inte fanns ett standardiserat protokoll publicerat för personer med CP gällande VO2peak. Det 

betyder att under tio år har ett protokoll utvecklats, men då endast för VO2peak. I vår studie 

använder vi oss av VO2max och det är viktigt att skilja dessa testvärden åt (Lennon et al., 

2015). Lennon et al (2015) tar också upp i deras litteraturöversikt att det inte finns tillräckligt 

med evidens gällande VO2max-tester för personer med CP, utan de flesta artiklar berör 

VO2peak. VO2peak är inte ett giltigt mått på aerob kapacitet om det inte är standardiserat till 

arbetsbelastning eller heart rate (HR) och VO2max är ett submaximalt test på aerob kapacitet. 

Yanci et al. (2015) har också gjort Beep-test på basketspelare i rullstol, dock har de inte mätt 

VO2max-värden. Men om deras medeldistans sätts in i ett modifierat Blake protokoll (bilaga 

4), ligger deras medelvärde på nivå 6,9 till 7,1. Det är mycket lägre än medelvärdet i denna 

studie (12,3) (tabell 2).  

Harres  

Harres original test går ut på att deltagaren startar vid en linje. När en signal anges gör 

deltagaren en kullerbytta in mot mittstolpen, rundar mittstolpen, hoppar över en häck, kryper 

under häcken och rundar mittstolpen igen. Detta upprepas tre gånger innan deltagaren 

springer över mållinjen (bilaga 1). Deltagarna i denna studie var rullstolsbundna och kunde 

inte utföra Harres i sitt original, utan testet modifierades. Måtten på sträckorna mellan start, 
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mål och konorna var desamma som originalet (figur 2). Kullerbyttan togs bort och ersattes 

med att främre hjulen av rullstolen nuddade startlinjen. Vid en signal rullade de mot 

mittstolpen, rundade den, men istället för att hoppa över en häck rundade deltagaren en kona 

som var 27 centimeter hög med en tennisboll liggandes ovanpå. Denna boll plockas upp vid 

varje kona och släpptes i upprätt position på andra sidan konen innan mittstolpen rundas igen. 

Tiden stoppades när de främre hjulen på rullstolen nådde mållinjen. Moduleringar gjordes 

p.g.a. att deltagarna omöjligt kunde göra en kullerbytta eller hoppa över häckar. Eftersom 

Harres har modifierats och anpassats så pass mycket kan testet inte kallas Harres, men 

behöver studeras ytterligare och bli standardiserat.  

 

Yanci et al. (2015) studerade sexton rullstolsbundna basketspelare i olika fysiska tester. Ett 

test som de utförde var ”T-test”. Detta test är likt Harres. Testet började och avslutades vid 

samma linje, tre konor fanns utställda som deltagarna skulle nudda med sin hand på 

ovansidan av konan. Dock stod dessa konor på en horisontell linje och inte i en kvadrat som 

vid Harres. Den totala distansen i ”T-test” var 36,56 meter och höjden på konorna var trettio 

centimeter. Medelvärdet för tiden var 16.96 sekunder (Yanci et al., 2015). Harres hade en 

total sträcka på 22 meter, konornas höjd var 27 centimeter och medelvärdet i denna studie 

blev 17,56 sekunder. Dessa två tester är lika varandra både i utseende, form och resultat. 

Dock ger ”T-test” resultat ett bättre medelvärde trots den längre totala sträckan. Det kan bero 

på olika faktorer som att Harres är svårare att utföra och innebär fler vändningar. Dessutom 

innehöll denna studies Harres bollkontroll. Möjligtvis hade deltagarna med CP fått bättre 

resultat med ”T-test” som är lättare test eftersom deltagarna åker fram och tillbaka på raka 

sträckor mellan konorna.  

Fortsatt utveckling av den modifierade fysprofilen 
En nackdel var att alla tester utfördes på samma dag. I framtiden när en modifierad fysprofil 

ska användas för paraidrottare bör testerna göras över två dagar. När testerna gjordes under 

samma dag gjorde det deltagarna trötta och de kunde inte prestera max på alla tester p.g.a. 

samma muskelgrupper användes vid de olika testerna. Testerna dips och bröstpress har båda 

stor belastning på axlar och bröst och involverar m.triceps brachii, m.deltoideus och 

m.pectroralis major och minor (Thomeé, 2008). När en rullstols drivs framåt används axlar, 

armar och bröst i rörelser som liknar bröstpress och dips. Det bidrar till att dessa 

muskelgrupper ansträngs under testerna Beep-test, sprinttest och Harres. Liping, Wakeling, 

Grange & Ferguson-Pell (2013) visade i sin studie att muskler som används under ett 
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rullstolstag är b.la. m.pectorialis major. I chins och bänkdrag involveras m.trapezius, m.teres 

major, m.latissimus dorsi och m.biceps brachii på båda testerna (Thomeé, 2008) och även här 

används m.trapezius och m.biceps brachii i ett rullstolstag (Liping et al., 2013).  

 

I studien gjord av Frohm, Flodström & Kockum (2013) gjordes tester som bedömer 

grundläggande rörelse som är viktigt för en normal funktion och för en bra prestation. Dessa 

screeningtester lägger stor vikt på rörelse. I vår studie fokuseras det mer på styrka, snabbhet, 

anaerob och aerob kapacitet, men av observationer från deltagarnas rörelseförmåga finns det 

ett intresse av att även testa deras rörlighet. I studien av Frohm, Heijne, Kowalski, Svensson 

och Myklebust (2012) testades reliabiliteten av “9+ screening batteri” på två fotbollslag på 

elitnivå. Studien visar att detta test är pålitligt då det inte fanns någon signifikant skillnad 

mellan de två testtillfällen som gjordes med sju dagars mellanrum. Det vore intressant att testa 

”9+ screening batteri” på paraidrottare och ev. göra en mix av de tester som har tagits fram i 

”9+ screening batteri” tillsammans med den modifierade fysprofilen för paraidrottare. Då 

dessa studier visar på att rörlighet är mycket viktigt för både individen men också för 

idrottsprestationen och skadereducering, bör screening av rörelse läggas till i en modifierad 

fysprofil. Om SOKs original fysprofil kan utvecklas med tillägg av screening med hjälp av 

fysioterapeuter som har utbildningen och kompetensen inom rörlighet och motorisk kontroll 

(Broberg & Linné, 2017), ger det en bredare och djupare genomgående screening av kroppen 

för varje individ. Tester som eventuellt skulle kunna utföras från ”9+ screening” för 

paraidrottare är sittande rotation som testar rotationsförmågan i bröstrygg med bibehållen rak 

rygg, skulderrörlighet som testar rörligheten i glenohumerala leden (GH-leden) samt i 

skuldrorna och Apprehension-test som är ett stabilitetstest för axel och skuldra. Det är viktigt 

att idrottare som utför t.ex. handboll med kaströrelser har rörlighet i bröstryggen för att inte 

belasta axel och ländrygg ogynnsamt. Dessa tester påvisar vad idrottaren behöver förbättra 

som t.ex. rörlighet i bröstrygg och skuldrorna. Testerna visar även om idrottare har kort 

m.pectroalis (Frohm et al., 2013) minor som kan leda till ogynnsam position av skuldra och 

minska dess rörlighet (Comerford & Mottram, 2012). Då dessa studier visar på att rörlighet är 

mycket viktigt för både individen men också för idrottsprestationen och skadereducering, bör 

screening av rörelse läggas till i den modifierade fysprofilen.  

 

Kliniskt resonemang  

SOKs fysprofil som test- och mätmetod av den fysiska kapaciteten är en viktig del hos den 

elitidrottande befolkningen oavsett med eller utan diagnos och tillhörande 
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funktionsnedsättning. Med hjälp av en modifierad fysprofil kan skador förhindras och 

förebyggas samt att idrottarna själva kan använda detta som ett mått på sin fysiska nivå och 

utveckling. Det kan hjälpa paraidrottarna att bli explosivare, starkare och öka deras kondition. 

Fagher et al. (2016) gjorde intervjuer på handikappidrottare angående sportrelaterade skador. 

Deras resultat visade att paraidrottarna ansåg att de hade större risk att skada sig p.g.a. deras 

funktionsnedsättningar som t.ex. spasticitet, och förändrad biomekanik. Dessutom ansåg 

paraidrottarna att de saknade kunskap som orsakade skadorna p.g.a. felaktig träning (Fagher 

et al., 2016). Detta bevisar att som alla andra elitidrottare är parasportidrottare i behov av 

modifierade fystester för att testa sin fysiska nivå inför tävlingssäsong. I deras studie framgår 

det även att idrottarna i intervjun är medvetna om att deras funktionsnedsättning kan orsaka 

skador och exempel på funktionsnedsättningar är rörelsenedsättningar (Fagher et al., 2016). 

Både paraidrottarna, deras fystränare, ledare och testlabb runt omkring Sverige behöver mer 

kunskap om modifierade fystester för paraidrottare. Dock finns det inte tillräckligt med 

forskning och material. För att parasport Sverige ska kunna vara på samma nivå som övriga 

elitidrottare behöver fler studier göras.  

 

Vi har visat att en rad olika modifierade tester kan genomföras för paraidrottare. Även om 

denna studie inte ha konkreta bevis och användbara testvärden p.g.a. få deltagare och inte 

tillräckligt med spridning av diagnoserna, gick de modifierade testerna att genomföra. Vi har 

utvärderat, modifierat och individuellt anpassat SOKs fysprofil för paraidrottare och med alla 

tänkta modifierade tester täcks de viktigt fysiska parametrar för en elitidrottare. Speciellt för 

lagidrotter som handboll, basket, innebandy och rugby. I framtiden behövs modifierade tester 

standardiseras och testvärden tas fram. Det behövs VO2max-värden för rullstolsbundna och 

det behövs gränsvärden för vad som är ett godkänt modifierat test. Eftersom de modifierade 

testerna går att genomföra med en individuell anpassning, kan de modifierade testerna 

standardiseras och testvärden tas fram och ett standardiserad modifierad fysprofil för 

paraidrottare vara tillgängligt för Paraidrotten Sverige.  

Konklusion  
Resultatet av denna studie visar att det var det möjlig att modifiera och individuellt anpassa 

SOKs fysprofil för paraidrottre med diagnoserna CP, SB, trauma och polio. Modifierade 

fysprofilen fungerade för samtliga deltagare med en viss individuell anpassning. Bänkpress, 

chins, Beep-test och Harrs var de tester som modifierades. Vid dips var det endast 
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förflyttningen till dipsställningen som deltagarna behövde hjälp med och sprint gjordes inte 

genom att springa, utan kördes med sportstolar. Efter självskattningsformulärens resultat 

visade det sig också att paraidrottarna själva tycker att de ha användning av denna 

modifierade fysprofil för sin idrottsprestation. Den modifierade fysprofilen är användbar och 

testar de parametrar som är viktigt för en paraidrottare, men i framtiden behövs testerna 

standardiseras och mätvärden tas fram.   
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Bilagor 
Bilaga 1 
 

  
Fysprofilen - En satsning som ger resultat! 

Vad innebär Fysprofilen? 

Med Fysprofilen får man hjälp att styra och optimera träningen rätt, dvs. identifiera hur varje 
individ ser ut och behöver träna vid sidan av sin grenspecifika sport. 

Genom att göra ett antal basfystester kan man med hjälp av Fysprofilen se individens fysiska 
kvaliteter i förhållande till de baskrav som ställs inom aktuell idrott. 

Finns det bara en Profil? 

Det finns idag testpaket för många olika idrotter både Olympiska och icke Olympiska. Denna 
lista förändras hela tiden allt eftersom SOK och respektive förbund kommer överens om en 
kravspecifikation. 

Förhållandet mellan resultat och poäng 

När du gör testerna räknas resultaten om i Fysprofilen till poäng. Poängskalan som används i 
Fysprofilen går från 1 till 10. 

Poäng sätts på varje enskilt test som genomförs. Då olika tester genomförs inom en så kallad 
delkapacitet (Styrka/Power/Aerobt/Anaerobt) så presenteras en medelpoäng för den 
delkapaciteten. 

Det totala fysindexet i Fysprofilen är medelvärdet för de olika delkapaciteterna (ses uppe i det 
högra hörnet). 

Hur bedöms det totala fysindexet? 

Skalan utgår från högpresterande senioråldrar inom respektive idrott. Till exempel är poäng 
mellan 7-9 på det totala fysindexet vad som anses som eftersträvansvärt för just den idrotten 
för att man skall kunna vara på internationell seniorelitnivå, världstopp. 

Om poängen för en senioraktiv är mellan 1-3 så anses basfysiken vara begränsande för träning 
och prestation på seniorelitnivå. 

Om poängen för en senioraktiv är mellan 4-6 så anses basfysiken inte vara direkt begränsande 
för den stora tränings-/tävlingsmängd och intensitet som är på seniorelitnivå. 

Lägre poäng får anses vara naturligt för en aktiv som är på väg upp i åldrarna mot seniorålder 
för respektive idrott. 



	

	 30	

Bakgrunden och beräkningarna till poängen kommer från en stor mängd testresultat sedan 20 
år tillbaka både från Sverige och utlandet. Baserat på dessa resultat har man fått en bild över 
hur olika idrotter ser ut och vilken/vilka fysiska baskvaliteter som krävs för att vara så bra 
som möjligt i sin idrott och kunna träna/tävla och utvecklas över tid. 

  
Knäböj 

Teknik: 

Testbeskrivningar Fysprofilen Utmanare Styrka 

 
Knäböjen ska göras med rak rygg. Fäller testpersonen framåt med ryggen blir möjligheten att 
lyfta maximalt begränsad, dessutom kan denna felaktiga lyftteknik ge upphov till skador, pga. 
felaktigt belastning på ryggen. Djupet i knäböjen ska vara sådant att lårets ovansida minst är 
parallell med golvet, gärna lägre, dvs. .mindre än 90 grader i knävinkel. 

Funktion/rörlighet i fotleden är mycket viktig för att kunna göra denna övning ordentligt. Har 
den testade svårt att komma i mer än 90 graders knävinkel pga. dålig ledrörlighet kan en 
platta eller annan upphöjning under hälarna användas för att underlätta lyfttekniken. 

Godkänt test: 

Från stående med stången på axlarna och fötterna axelbrett isär ska testpersonen gå ned till en 
knäledsvinkel på mer än 90 grader (lårets ovansida ska vara minst parallell med golvet, gärna 
lägre). Från detta läge ska benen åter sträckas och testpersonen ska återkomma till stående 
position. 

Att tänka på: 

Maxlyften bör utföras efter minst 5-6 set av förberedande set, t e x: 1 x 8/50%, 1 x 6/60%, 1 x 
5/70%, 1 x 3/80%, 1 x 2/90%, 1 x 1/100, 1 x 1/102% o s v. 

Bänkpress 

Teknik: 

Bänkpress ska utföras med fötterna i golvet och skuldror och rumpa mot bänken. Själva 
rörelsen ska utföras lugnt, tryggt och säkert. Greppbredden är valfri, men maxbredden är 
begränsad till 80 cm mellan tummarna. Det betyder att greppet inte ska vara utanför den 
oräfflade ringen som finns på alla lyftstänger. Stången lyfts av från ställningen och försök 
sedan i lugn och ro att hitta balansen. Sänk sedan stången kontrollerat så att den nuddar vid 
bröstet och tryck sedan utan studs mot bröstkorgen upp stången på raka armar igen. Liksom i 
knäböjstestet ska bänkpress-testet planeras enligt en progressiv trappa, med inriktning på att 
maximal vikt ska lyftas i 5-6 lyftet (se exempel nedan). 

Godkänt test: 

Bänkpressen är godkänd när testet utförts enligt teknik-instruktionen ovan. Om testpersonen 
lättar med rumpan från bänken är testet inte godkänt. 
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Att tänka på: 

Maxlyften bör utföras efter minst 5-6 set av förberedande set, t e x: 1 x 8/50%, 1 x 6/60%, 1 x 
5/70%, 1 x 3/80%, 1 x 2/90%, 1 x 1/100, 1 x 1/102% o s v. 

 
Bänkdrag 

Teknik: 

Testpersonen ligger på mage på en upphöjd bänk. Skivstången ska kunna hänga fritt utan att 
vidröra golvet. Från detta läge ska testpersonen dra skivstången upp mot bänken så att stången 
nuddar bänkens undersida. Bänkens tjocklek får vara högst 70 mm. Lyftet ska utföras så att 
testpersonen ligger kvar med hela kroppen mot bänken. Draget utförs sedan med både 
skuldror och armar involverade. 

Godkänt test: 

Testet är godkänt när hela rörelsen är klar, dvs. när skivstången genom en armböjning har 
nuddat bänkens undersida och sedan åter lugnt och tryggt återförts till utgångsläget. 
Överkroppen ska hela tiden vara i kontakt med bänken, d v s inget rygglyft tillåts. Liksom i 
knäböjstestet ska bänkdrags-testet planeras enligt en progressiv trappa, med inriktning på att 
maximal vikt ska lyftas i 5-6 lyftet (Se exempel nedan). 

Att tänka på: 

Maxlyften bör utföras efter minst 5-6 set av förberedande set, t e x: 1 x 6/50%, 1 x 5/60%, 1 x 
4/70%, 1 x 3/80%, 1 x 2/90%, 1 x 1/100, 1 x 1/102% o s v. 

Chins 

Teknik: 

Häng med raka armar och korsade ben på ett räcke och dra dig sedan upp. Greppet ska vara 
tummarna mot varandra på räcket. Greppbredden på räcket är valfri (men greppet får ej 
ändras under testets gång). Testpersonen ska sedan dra sig upp så att hakspetsen är i nivå med 
räckets ovansida. Därefter ska testpersonen återgå till ett läge med helt raka armar igen. 
Förspänningen i axelleden behöver dock inte släppas ut. Testpersonen ska sedan göra 
övningen upp och ned så många gånger han/hon orkar med den egna kroppens som 
belastning. Kroppshållningen är valfri, men den får inte ändras under övningens gång. 
Observera att inga knyckningar eller svingningar med kroppen (så att fart uppstår på annat 
sätt än från överkroppens muskulatur) är tillåtna. 

Godkänt test: 

Testet blir godkänt om det genomförs enligt teknikinstruktionerna ovan. Alla repetitionerna 
ska ske i ett sträck, dvs ingen hängande vila, varken uppe eller nere. Testledaren ska avbryta 
testet om det går längre tid än hon/han hinner räkna 1001, 1002, 1003 mellan avslutad och 
påbörjad chin. 
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Gripen 

Teknik: 

Det viktigaste att tänka på vid Gripen-testet, är att testverktyget ska ställas in efter 
testpersonens handstorlek. Testverktyget hålls i handen och med armen böjd i vinkel. Både 
testverktyg och arm ska hållas något ut från kroppen, d v s får ej vidröra resten av kroppen 
eller golvet under testet. I höjd med midjan påbörjar man hoptryckningen av testverktyget. 
Under tryckningen rätas armen ut och man avslutar trycket med armen uträtad, pekande mot 
golvet. Två tryck på vardera hand ingår i testet. Det bästa värdet på respektive arm förs in i 
resultatmallen. 

Att tänka på: 

Om Grip verktyget glider åt sidan under utförandet, avbryt testet och ta om för bästa resultat.  

Frivändning 

Teknik: 

POWER 

Frivändning finns i olika skepnader. Den ”riktiga frivändningen” ingår som en del i 
tävlingsmomenten i tyngdlyftning. 

Men så avancerat behöver man inte göra frivändning i FYSPROFILEN om man inte redan har 
banat in den tekniken. De varianter av frivändning som också godkänns i FYSPOFILEN 
kallas styrkefrivändning från knäna eller styrkefrivändning från golvet. Själva testet startar, 
vid styrkefrivändning från knäna, när idrottarens står helt rakt med stången i höftläge, sedan 
följer en sänkning av stången utmed låret, men inte lägre ned än till knäskålens övre kant. 
Denna rörelse övergår sedan till en accelerande och avslutande explosiv uppsträckning där 
stången slutligen fångas upp på axlarna. Detta moment kräver mycket god teknik och tar lång 
tid att lära in. Frivändning är också en 1RM-övning som du bygger upp i en trappa med det 
sannolikt tyngsta försöket vid ca 6:e lyftet (se exempel nedan). 

Innan övningen är godkänd så ska idrottaren ha stången på axlarna framsida och vara i god 
balans. Om ingen i din förening är duktig på att instruera frivändning, kan det vara en bra idé 
att kontakta en atletklubb i din närhet, så kan ni nog få hjälp av en expert att utveckla denna 
viktiga teknik. Ett vanligt gym har oftast tyvärr inte denna kompetens. 

Godkänt test: 

Frivändningen är godkänd om den utförs som någon av de ovan beskrivna varianterna. Vill 
man köra frivändning med dragremmar och/eller bälte är det OK. 

Att tänka på: 

Maxlyften bör utföras efter minst 5-6 set av förberedande set, t e x: 1 x 5/50%, 1 x 4/60%, 1 x 
3/70%, 1 x 2/80%, 1 x 1/90%, 1 x 1/100, 1 x 1/102% o s v. 
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Hopp Squat Jump  

Teknik:  

Idrottaren står på en kontaktplatta med mätutrustning som mäter tid i luften. Idrottaren går 
sedan ned till ett självvalt läge med böjning i knäleden. Händerna hålls handfäst i höft. Från 
ett statiskt läge, någonstans runt 90 grader i knäleden (instruktionen från testledaren kan vara 
att gå ned och stanna i det läge där du känner dig stark och kan utveckla kraft) sedan ska 
hoppet komma utan någon eftergift nedåt i knäleden eller överkroppen. Hoppet skall sedan 
utföras med sträckta ben i luften. Dessutom är det viktigt att landa med raka ben på tårna och 
göra ett litet efter-hopp. Det är explosiv styrka från ett statiskt utgångsläge som vi mäter i 
detta test. 

 

Godkänt test: 

Detta test tillsammans med testet knäböj är de test som kan ge mest felaktigt värde på den 
totala FYSPROFILEN om man inte utför det enligt standardiseringen. Ingen eftergift ska 
tillåtas varken i knäled eller i överkropp i startmomentet. Om idrottaren utför hoppet utan 
eftergift i knäled eller överkropp i startmomentet, har sträckta ben i luften, landar med raka 
ben på tårna med efterhopp, samt att händerna inte lämnar höften under hoppet är försöket 
godkänt. Tre godkända försök ska utföras. Bästa värde bland dessa tre förs sedan in som 
testresultat. 

   
CMJ 

Teknik: 

Skillnaden från Squat Jump är att idrottaren nu får lägga till en eftergift i knä och höftled, d v 
s sviktar igång från en stående position, innan han/hon lämnar kontaktplattan. Händerna skall 
fortfarande hållas handfäst vid höften. Här mäter vi benmuskelns elastiska och explosiva 
styrka. 

Godkänt test: 

Testet blir godkänt om idrottaren, har sträckta ben i luften, landar med raka ben på tårna med 
efterhopp, samt att händerna inte lämnar höften under hoppet. Tre godkända försök ska 
utföras. Bästa värde bland dessa tre förs sedan in som testresultat. 

CMJ (a) 

Teknik: 

Skillnaden från CMJ är att idrottaren nu får lägga till en armpendling. Här mäter vi 
benmuskelns elastiska och explosiva styrka samt individens koordinativa samspel mellan 
överkropp och underkropp. 

Godkänt test: 
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Testet blir godkänt om idrottaren, har sträckta ben i luften, landar med raka ben på tårna med 
efterhopp. Tre godkända försök ska utföras. Bästa värde bland dessa tre förs sedan in som 
testresultat. 

Att tänka på för hoppen: 

Värm upp ordentligt, utför de olika hoppen i uppvärmningsfasen.  

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. Tre försök 
tillåts. 

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). Att tänka på: 
Värm upp ordentligt. Gör 2-3 testlöpningar genom banan med ökad intensitet innan första 
försök på tid 
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Sprint 

Vanligaste sprinttestet är att man mäter mellantider på 10, 20 och sluttid på 30 meter men 
skillnader finns mellan idrotter. För detta test behövs det fotocellutrustning. En starttejp 
placeras 50cm bakom startlinjen, Fotoceller skall placeras ut vid beskriven distans i meter, 
fotocellen som mäter starten ska monteras för mätning i knähöjd, de övriga fotocellerna ska 
mäta av i brösthöjd för att få mest rättvisande resultat. Tre försök och bästa tiden noteras. 

Uppvärmning & förberedelse: 

En ordentlig uppvärmning och en bra instruktion om testets syfte och utförande ska alltid 
inleda en testsituation. Inför sprinttesterna är det MYCKET NOGA med en ordentlig 
uppvärmning, annars är skaderisken uppenbar. Rekommenderar att idrottaren utför minst 3-4 
accelerationer över full distans med ökad intensitet innan första testförsök. 

Teknik: 

Tre maximala accelerationslopp från stillastående vid tejpen till sista utmätt distans. 

Godkänt test: 

Testet blir godkänt om det genomförs enligt teknikinstruktionerna ovan. 

Att tänka på: 

Sätt upp löpbanan med gott om utrymme för deceleration d v s gott om distans att bromsa på. 
Spring igenom mållinjen istället för att ”brösta” mållinjen för bästa resultat. Bromsa inte tvärt 
efter målgång utan sakta in över distans. 

 

 

 

Anaerobt 

Dips 

Testpersonen hänger lodrät i ett axelbrett grepp med raka sträckta armar. Benen skall vara 
raka. Sänk ned överkroppen tills överdelen (triceps) på överarmarna är parallella med 
respektive dipsräcke vilket är vändläget, sträck ut armarna helt, vilket är slutläget. 

Brutalbänk 

I startläget skall ryggen vara emot bänken, fötterna fast i ställningen, händerna vid öronen och 
håller i ett dubbelvikt gymnastikband bakom huvudet, armbågarna ska nudda knäskålarna för 
varje godkänd repetition – ”3 sekundersregeln” gäller d v s om en påföljande repetition inte 
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påbörjas efter 3 sek, avslutas testet. Om det inte finns en riktig brutalbänk kan du använda en 
plint som ställs på två bänkar.
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Bilaga 2 
Självskattningsformulär för varje enskilt test 
Nedan följer olika erfarenheter av de tester du har utfört. Du svarar utifrån varje enskilt test. 
Var vänligt ringa in en lämplig siffra från 0-6 för varje påstående. 
 
 
  Beep-test 

 Instämmer                                                                   Instämmer 
inte alls                                                                                    helt 

Går detta test att utföra med din 
diagnos?  
 

0              1              2               3                4               5             6 

Anser du att resultatet i detta 
test stämde överens med din 
fysiska kapacitet?  
 

0              1              2               3                4               5             6 

Kommer du att ha användning 
för detta test i din kommande 
idrottsprestation? 
 

0              1              2               3                4               5             6 

Anser du att det finns en risk att 
skada sig när du utförde detta 
test?  
 

0              1              2               3                4               5             6 

Anser du att testet kan förbättras 
för att passa din diagnos bättre?  

0              1              2               3                4               5             6 

 
 
  Sprinttest 10, 20, 30m 

 Instämmer                                                                   Instämmer  
inte alls                                                                                    helt 

Går detta test att utföra med din 
diagnos?  
 

0              1              2               3                4               5             6 

Anser du att resultatet i detta 
test stämde överens med din 
fysiska kapacitet?  
 

0              1              2               3                4               5             6 

Kommer du att ha användning 
för detta test i din kommande 
idrottsprestation? 
 

0              1              2               3                4               5             6 

Anser du att det finns en risk att 
skada sig när du utförde detta 
test?  
 

0              1              2               3                4               5             6 

Anser du att testet kan förbättras 
för att passa din diagnos bättre?  

0              1              2               3                4               5             6 
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Harres test 

 Instämmer                                                                   Instämmer 
inte alls                                                                                    helt 

Går detta test att utföra med din 
diagnos?  
 

0              1              2               3                4               5             6 

Anser du att resultatet i detta 
test stämde överens med din 
fysiska kapacitet?  
 

0              1              2               3                4               5             6 

Kommer du att ha användning 
för detta test i din kommande 
idrottsprestation? 
 

0              1              2               3                4               5             6 

Anser du att det finns en risk att 
skada sig när du utförde detta 
test?  
 

0              1              2               3                4               5             6 

Anser du att testet kan förbättras 
för att passa din diagnos bättre?  

0              1              2               3                4               5             6 

 
 
   
  Gripen  

 Instämmer                                                                   Instämmer 
inte alls                                                                                    helt 

Går detta test att utföra med din 
diagnos?  
 

0              1              2               3                4               5             6 

Anser du att resultatet i detta 
test stämde överens med din 
fysiska kapacitet?  
 

0              1              2               3                4               5             6 

Kommer du att ha användning 
för detta test i din kommande 
idrottsprestation? 
 

0              1              2               3                4               5             6 

Anser du att det finns en risk att 
skada sig när du utförde detta 
test?  
 

0              1              2               3                4               5             6 

Anser du att testet kan förbättras 
för att passa din diagnos bättre?  

0              1              2               3                4               5             6 
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Bänkpress  

 Instämmer                                                                   Instämmer 
inte alls                                                                                    helt        

Går detta test att utföra med din 
diagnos?  
 

0              1              2               3                4               5             6 

Anser du att resultatet i detta 
test stämde överens med din 
fysiska kapacitet?  
 

0              1              2               3                4               5             6 

Kommer du att ha användning 
för detta test i din kommande 
idrottsprestation? 
 

0              1              2               3                4               5             6 

Anser du att det finns en risk att 
skada sig när du utförde detta 
test?  
 

0              1              2               3                4               5             6 

Anser du att testet kan förbättras 
för att passa din diagnos bättre?  

0              1              2               3                4               5             6 

 
 
  
   
  Bänkdrag 

 Instämmer                                                                   Instämmer 
inte alls                                                                                    helt 

Går detta test att utföra med din 
diagnos?  
 

0              1              2               3                4               5             6 

Anser du att resultatet i detta 
test stämde överens med din 
fysiska kapacitet?  
 

0              1              2               3                4               5             6 

Kommer du att ha användning 
för detta test i din kommande 
idrottsprestation? 
 

0              1              2               3                4               5             6 

Anser du att det finns en risk att 
skada sig när du utförde detta 
test?  
 

0              1              2               3                4               5             6 

Anser du att testet kan förbättras 
för att passa din diagnos bättre?  

0              1              2               3                4               5             6 
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Chins 

 Instämmer                                                                   Instämmer 
inte alls                                                                                    helt 

Går detta test att utföra med din 
diagnos?  
 

0              1              2               3                4               5             6 

Anser du att resultatet i detta 
test stämde överens med din 
fysiska kapacitet?  
 

0              1              2               3                4               5             6 

Kommer du att ha användning 
för detta test i din kommande 
idrottsprestation? 
 

0              1              2               3                4               5             6 

Anser du att det finns en risk att 
skada sig när du utförde detta 
test?  
 

0              1              2               3                4               5             6 

Anser du att testet kan förbättras 
för att passa din diagnos bättre?  

0              1              2               3                4               5             6 

 
  Dips 

 Instämmer                                                                   Instämmer 
inte alls                                                                                     helt 

Går detta test att utföra med din 
diagnos?  
 

0              1              2               3                4               5             6 

Anser du att resultatet i detta 
test stämde överens med din 
fysiska kapacitet?  
 

0              1              2               3                4               5             6 

Kommer du att ha användning 
för detta test i din kommande 
idrottsprestation? 
 

0              1              2               3                4               5             6 

Anser du att det finns en risk att 
skada sig när du utförde detta 
test?  
 

0              1              2               3                4               5             6 

Anser du att testet kan förbättras 
för att passa din diagnos bättre?  

0              1              2               3                4               5             6 
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Bilaga	3 

Informationsbrev 
	

Fysprofil utformad för paraidrottare 
Syftet med denna studie är att utforma en fysprofil för idrottare med diagnostiserad diagnos, 

begränsat till att personerna har funktioner i övre extremitet, vilket betyder funktion i 

armarna.  

Vi har ställt oss tre frågeställningar. 

- Hur kommer fysprofilen fungera vid olika typer av diagnoser? 

- Hur kommer orginaltesterna behöva ändras utifrån de olika diagnoserna? 

- Kommer paraidrottarna ha användning av denna fysprofil för sin idrottsprestation?   

 

Fysprofiler utgörs för att testa allmän träningsstatus hos idrottare men kan också användas till 

urvalssyfte. Fysprofilen innehåller elva olika tester som mäter individens och lagets förmåga 

inom olika kvaliteter som styrka, snabbhet, anaerob och aerob kapacitet. Anaerob kapacitet är 

när en individ utför fysisk prestation utan tillgång till syre i musklerna, t.ex. när en löpare 

springer 100 m. Aerob kapacitet är när en individ utför fysisk prestation med tillgång av syre i 

muskeln, t.ex. långdistanslöpare.   

 

Testerna ni ska utför är sju olika tester. Anaeroba tester är dips, chins, bänkpress, bänkdrag, 

sprinttest och Harres test. Det aeroba testet är Beep-test. Testtillfällena kommer inträffa i 

samband med landslagssammankomster då ni redan gör dessa tester för er medverkan i 

landslaget på Blekinge Health Arena.  

 

Ni har fått denna förfrågan p.g.a. att ni tillhör en parasport, samt att ni har en 

funktionsnedsättning i nedre kroppshalvan (nedre extremitet), men ni har funktion i armarna. 

Vi har fått vetskap om er p.g.a. att en av studenterna är aktiv i laget som fysansvarig. 

Ert deltagande kommer innebära att ni själva får ett mått på er fysiska kapacitet. Det kan vara 

användbart för er som handbollsspelare och er fysiska prestation.  
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Riskerna är att ni kan skada er under testtillfällena, framför allt när man gör maxtester. Därför 

kommer tid för ordentlig uppvärmning finnas. Nyttan för er är att ni får resultat på er fysiska 

förmåga och kan använda det i framtiden för att jämföra er fysiska utveckling. Det ni bör 

tänka på är att det endast finns fyra spelande rullstolshandbollslag i Sverige och det är 

självklart att det är frivilligt att vara med i studien. Alla deltagare kommer vara anonyma när 

studien publiceras och era namn kommer vara kodade. Endast studenterna, Blekinge Health 

Arena och ledarna i Team Sweden kommer veta vilka resultat som tillhör vilka namn.  

 

Studien kommer att publiceras inom institutionen för Hälsovetenskap på Luleå Tekniska 
Universitet (http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7214), inom Svenska 
Handbollsförbundet och Blekinge Health Arena. 

Studenterna som utför studien: 

Johanna Norlén, ojaonz-4@student.ltu.se, mobilnummer – 0737159994 

Matilda Berg, bermaw-4@student.ltu.se, mobilnummer – 0701433808  

Handledare: Jenny Jäger, jenny.jager@ltu.se, telefonväxel 0920-49 10 00 
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Bilaga 4 
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