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Abstrakt 
Idrottsrörelsen är den största och mest livskraftiga folkrörelsen i Sverige. Prestationsförmågan 
och kraven har ökat inom idrotten och det pågår en ständig jakt efter nya talanger. Många, 
oavsett idrott, tränar väldigt mycket och på ett likartat sätt, men får sällan någon feedback på 
träningseffekten. Fysprofilen kan hjälpa till att optimera och styra träningen rätt genom att 
identifiera varje individs fysiska förmåga. Löp- och snabbhetskraven i lagsporter 
karaktäriseras mer av riktningsförändringar än av löpning rakt fram. Att snabbt kunna ändra 
löpriktning är avgörande för prestationen i bollsporter då det krävs för att nå ett föremål eller 
för att undvika eller ta sig förbi en motspelare. Tester visar att det inte finns något samband 
mellan sprint med riktningsförändringar och 30 meter löptest. Syftet med studien var att se 
om ett samband föreligger mellan sprint och riktningsförändringar. I studien deltog ett 
ishockeylag med 16 pojkar och ett handbollslag med 16 flickor. Testresultat från 10 och 30 
meter löptest samt Harres test har analyserats. Det förelåg ett samband (p<0, 01) mellan 10 
meter löptest och Harres test (r=0, 72) samt mellan 30 meter löptest och Harres test (r=0, 75). 
En skillnad sågs mellan pojkars och flickors resultat på Harres test. Pojkarna hade bättre 
resultat än flickorna.  
 
Nyckelord: fysisk förmåga, idrott, riktningsförändringar, samband och sprint 
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Idrottsrörelsen är den största och mest livskraftiga folkrörelsen i Sverige. För många barn och 

ungdomar är idrotten den tredje viktigaste uppväxtmiljön, efter hemmet och skolan. 

Idrottsrörelsen har mer än tre miljoner medlemmar och mer än två tredjedelar av alla barn är 

någon gång under sin barndom med i någon idrottsförening (1). Prestationsförmågan och 

kraven har ökat inom idrotten (2). Inom idrotten pågår det en ständig jakt efter nya talanger. 

Flera skolor har startats för att utveckla lovande spelare och ett mer genomtänkt system för 

fysisk träning har vuxit fram (3, 4, 5). 

 

Olika idrotter karaktäriseras av olika krav. Inom fotboll är tekniska och taktiska färdigheter i 

stort beroende av spelarens fysiska kapacitet. Under en 90 minuter lång fotbollsmatch rör sig 

en fotbollsspelare 8-12 kilometer, gör 50 vändningar och var 90 sekund görs en löpning (6). 

För en ishockeyspelare innebär en match på 60 minuter en speltid på 15 till 20 minuter. 

Ishockey karaktäriseras av högintensiv intermittent skridskoåkning, snabba 

hastighetsförändringar samt ständig kroppskontakt, därför är snabbhet och rörlighet 

grundläggande egenskaper för en ishockeyspelare (4, 5). Den höga intensiteten ställer krav på 

anaerob uthållighet och styrka. På grund av korta intensiva perioder med täta byten måste 

spelaren ha en välutvecklad aerob kapacitet. Även handboll innebär relativt korta perioder av 

hög intensitet som alterneras med vila och därför har en hög aerob kapacitet också setts hos 

handbollsspelare (5).  

 

Löp- och snabbhetskraven i lagsporter karaktäriseras mer av riktningsförändringar än av 

löpning rakt fram (7). En ökning av kontraktionskraft i relevant muskulatur leder till 

accelerationsökning samt förbättrad förmåga att springa snabbt och göra vändningar (8). En 

form av styrka där kroppen ska accelereras till största möjliga hastighet på kortast möjliga tid 

kallas explosiv styrka. För att kunna utnyttja den kraften på bästa sätt krävs en god 

koordination mellan arbetande och avslappnad muskulatur. Styrkan vid ett excentriskt 

muskelarbete har ett högt samband med snabbheten inom idrotter där riktningsförändringar är 

viktiga moment (9). Vilken typ av stimuli som triggar igång rörelsen har visats ge påverkan 

på utförandet. Det vill säga att upptagningen i medvetandet av sinnesintryck har betydelse för 

prestationen (7).  

 

En skarp vändning testar balans, styrka, smidighet samt acceleration (10). För att få en 

effektiv vändning ska man ha en kort ståfas samt liten flexion i höft-, knä- och fotled. Detta 

kräver att man från en excentrisk rörelse snabbt kan producera en kraftfull koncentrisk 
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rörelse, så kallad reaktiv styrka. Ingen korrelation har setts mellan koncentrisk benstyrka och 

riktningsförändringar. Ett samband ses mellan reaktiv benstyrka och riktningsförändringar 

(7). Att snabbt kunna ändra löpriktning är avgörande för prestationen i bollsporter då det 

krävs för att nå ett föremål eller för att undvika eller ta sig förbi en motspelare. Den teknik 

spelaren använder för att ändra riktning tros vara avgörande för hur snabbt vändningen sker. 

En EMG-studie visar att olika muskelgrupper aktiveras beroende på vilken fot som styr 

vändningen. Det mest effektiva sättet att ändra löpriktning på är genom att använda motsatt 

fot i förhållande till vilket håll vändningen sker åt. Vändningen blir mer effektiv då 

testpersonen i förväg vet åt vilket håll vändningen ska ske (11).  

 

Många lägger ner mycket tid på träningen, men får sällan någon feedback på träningseffekten 

eller om planeringen av träningen är rätt. Iakttagelser visar att många, oavsett idrott, tränar 

väldigt mycket och på ett likartat sätt. Utifrån de här observationerna utformade Sveriges 

Olympiska Kommitté, SOK, Fysprofilen. Fysprofilen hjälper till att optimera och styra 

träningen rätt, det vill säga att den genom olika tester identifierar varje individs fysiska 

förmåga och behov av träning vid sidan av den grenspecifika idrotten (12). Fysprofilen 

bygger på den senaste kunskapen vad det gäller träning och testning och används av många 

lagledare i utformandet av ett träningsprogram (13). 

 

Det är utifrån Fysprofilen som Winternet, en centrumbildning för Luleå tekniska universitet, 

skapat Fysisk Idrottsprofil. Syftet är att förbättra fysisk status, förebygga skador, väcka 

intresse för utbildning av tränare och idrottare samt förbereda utvecklingsfaser inom idrotten. 

Målet med projektet är att utveckla, utbilda och behålla ett stort antal av de ungdomar som 

rekryteras till idrottsrörelsen. Fysiska Idrottsprofilen innefattar tester som testar styrka, power 

samt aerobt och anaerobt arbete. Den Fysiska Idrottsprofilen görs framför allt på handbolls-, 

fotbolls- och innebandylag. Gemensamt för de här sporterna är att snabbhet, spänst, styrka, 

koordination, smidighet och kondition krävs (S. Norén, personlig kommunikation, 25 maj, 

2004). 
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SYFTE 
Syftet med studien är att se om ett samband föreligger mellan sprint och 

riktningsförändringar. 

 
 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Föreligger det ett samband mellan 10 meter löptest och Harres test? 

• Föreligger det ett samband mellan 30 meter löptest och Harres test? 

• Kan en skillnad ses mellan pojkars och flickors resultat på Harres test?  

 
 
MATERIAL OCH METOD 
 
Testpersoner   
Datamaterialet var resultat från 3 tester, som ingår i Fysisk Idrottsprofil, utförda på ett 

ishockeylag bestående av 16 pojkar och ett handbollslag bestående av 16 flickor, sammanlagt 

deltog 32 personer. Testpersonerna var mellan 13 och 14 år. Varje testperson fick ett 

informationsbrev som riktade sig till respektive målsman (Bilaga 1, 2). Enskild individ 

kommer inte att kunna identifieras då resultaten redovisas och behandlas konfidentiellt.  
 

Mätmetoder 

Harres test: Kombinerar flera koordinativa egenskaper med snabbhet, explosivitet samt 

rörlighet. Testet innehåller accelerationer, kullerbytta, riktningsförändringar samt snabba 

nedhukningar genomfört i ett visst mönster.  Häckhöjden anpassas efter kön och ålder. För 

ungdomar under 16 år är 76 centimeter lämpligt (14). Se figur 1. 
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         Figur 1 Schematisk bild över Harres test. 

 

• 1, starta bakom en linje och gör en kullerbytta  

• 2, spring rakt fram förbi konen 

• 3, hoppa över häcken och kryp tillbaka under 

• 2, runda konen i mitten 90 grader mot höger 

• 4, hoppa över häcken kryp tillbaka under 

• 2, spring rakt fram förbi konen 

• 5, hoppa över häcken och kryp tillbaka under 

• 2, runda konen i mitten 90 grader mot vänster  

• 6, spring in över mållinjen (S. Norén, personlig kommunikation, 28 september, 2004). 

Tidtagaruren som användes tillhörde märket Citizen och Cronus (K. Hedlund, personlig 

kommunikation, 19 november, 2004). 
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10, 20 och 30 meter löptest: Testar acceleration och löphastighet. Fyra stativ med fotoceller 

placeras vid 0, 10, 20 och 30 meter. Starten sker 0, 5 meter bakom första fotocellen. I och 

med detta förfarande utesluts reaktionstiden (cirka 0, 15 sekunder). Till sprinttesterna 

användes utrustning av Newtest Powertimer, fotocellerna tillhörde samma fabrikat (K. 

Hedlund, personlig kommunikation, 19 november, 2004). 

 

Procedur 

Pojkarna testades en kväll och flickorna en annan. Testtillfällena var utformade på samma 

sätt. Testerna utfördes av samma testledare på kvällen mellan klockan 18.00 och 20.00. Lagen 

delades in i grupper på 3-5 personer. Innan testerna startade uppmanades deltagarna att värma 

upp i 15-20 minuter. Uppvärmningen leddes av respektive lagkapten. Uppvärmningen gick 

till på traditionellt sätt med jogging och olika koordinationsövningar i samband med löpning 

ex indianhopp och höga knäuppdragningar. Harres test utfördes först, följt av 10, 20 och 30 

meter löptest. Vid Harres test fick deltagarna först göra en provomgång följt av två tester på 

tid var av det bästa resultatet räknades. Vid 10, 20 och 30 meter löptest gavs tre försök var av 

det bästa resultatet räknades. Samma kväll genomfördes ytterligare fem tester som mäter 

spänst, styrka och anaerob kapacitet. De här testerna ingår inte i studien. Laget var indelat i 

lika stora grupper och eftersom varje test endast tog några sekunder att utföra blev vilan 

mellan testerna i stort lika lång för samtliga testpersoner. Den eventuella skillnaden blev 

endast någon sekund. För att utföra en maximal prestation i varje test blev testpersonerna 

”peppade” av lagkamrater, lagledare och testledare.  

 

Statistik 

För att beräkna graden av linjärt samband har Pearson´s korrelationskoeffecient använts. För 

att undersöka skillnader mellan pojkar och flickor användes icke parat t-test (15, 16, 17). 

Signifikansnivån bestämdes till p<0, 05. 
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Resultat 
Resultatet av studien visar att det finns ett samband mellan 10 meter löptest och Harres test, 

30 meter löptest och Harres test.  

 

Tabell 1 visar en sammanställning av resultaten på de 3 testerna i studien. 
 

Tabell 1 Pojkars respektive  flickors medelvärde och
standardavvikelse för samtliga tester, angett i sekunder

1,99 ,13

4,96 ,36

13,71 1,8

10 m 
(n=32)
30 m
(n=32)
HARRES
(n=32)

M s

 
 

Sambandsanalys av testresultat visar att en korrelation föreligger mellan de båda löptesten och 

Harres test (tabell 2). 

 

Tabell 2 Pearson´s korrelation mellan 10 meter löptest och
Harres test samt mellan 30 meter löptest och Harres test

,72a ,75b(n=32)HARRES
10 m 30 m

Signifikant korrelation p<0, 01.a. 

Signifikant korrelation p<0, 01.b. 
 

 

Det finns ett positivt linjärt samband mellan 10 meter löptest och Harres test samt mellan 30 

meter löptest och Harres test med en spridning kring regressionslinjen (figur 2 och 3). 
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    Figur 2 Spridningsdiagram med   Figur 3 Spridningsdiagram med  

    regressionslinje mellan 10 meter regressionslinje mellan 30 meter  

     löptest och Harres test. löptest och Harres test. 

 

  

Vid en jämförelse av resultaten på Harres test sågs en signifikant skillnad mellan pojkar och 

flickor ( p<0, 001). Den bästa pojken är 2 sekunder snabbare än den bästa flickan (tabell 3).  

 
Tabell 3. Pojkars respektive flickors resultat på Harres test, angett i sekunder 

 M s Min - max 

Pojkar  (n=16) 12,49 1,17 10,60 – 15,13 

Flickor (n=16) 14,92 1,59 12,65 – 18,15 
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Resultatdiskussion 
Det finns hög korrelation mellan styrka och sprint (6, 18). Spelare som har likvärdiga tider på 

30 meter kan ha märkbara skillnader i tid på 10 meter (6). Den här studien visar att det finns 

en statistiskt signifikant korrelation (p<0, 01) mellan 10 meter löptest och Harres test samt 

mellan 30 meter löptest och Harres test. Sambanden är relativt starka. Det är ingen stor 

skillnad, men sambandet mellan 30 meter löptest och Harres test är något starkare än det 

mellan 10 meter löptest och Harres test. Detta kan ha att göra med att kraven på styrka och 

uthållighet är större vid 30 meter löptest än vid 10 meter löptest och korrelerar därför bättre 

med Harres test där liknande krav på styrka och uthållighet ställs. 

 

Styrketräning ger inte så goda resultat före puberteten. Det är när testosteronproduktionen 

ökar hos pojkar som en ökning av muskelmassa i förhållande till kroppsvikt tydligt kan ses. 

Utvecklandet av sprinthastighet sker under två faser. Den första sker runt 8 års ålder för båda 

könen. Den andra fasen inträffar vid 12 års ålder för flickor och mellan 12 och 15 års ålder för 

pojkar. Det här beror på mognaden av nervsystemet och en förbättrad koordination av armar 

och ben (3). Den stora skillnaden i fysisk kapacitet som kan ses hos pojkar och flickor i 

samma ålder beror på en skillnad i mognadsnivå. Det är individuellt när man kommer i 

puberteten (19). Skillnad sågs utseende- och prestationsmässigt hos pojkarna. De pojkar som 

var mest utvecklade var också de som presterade bäst samt ansträngde sig mest för att uppnå 

bra resultat. Det är mognadsnivån och inte åldern på testpersonerna som kan vara förklaringen 

till de spridda resultaten bland pojkarna i studien. En skillnad ses mellan pojkars och flickors 

resultat på Harres test. När vi jämförde resultaten på Harres test fann vi att det är pojkarna 

som har bäst resultat. Dessa skillnader måste beaktas vid tester för att identifiera talanger (4). 

Vi tycker att skillnaden i mognadsnivå är något man bör ha i åtanke när man testar och 

analyserar ungdomars fysiska förmåga. Det är viktigt att se till individen och dess 

förutsättningar.  

 

En faktor som kan ha påverkat resultatet av studien är att de båda lagen inte var aktiva inom 

samma idrott. Testerna i studien är relevanta att utföra både på ishockeyspelare och på 

handbollsspelare. Både ishockey och handboll karaktäriseras av relativt korta perioder av hög 

intensitet som alterneras med vila (4, 5). Vi anser att resultatet av studien hade varit mer 

trovärdigt om lagen varit aktiva inom samma idrott.  



 

 10

Vi förvånas över hur lite bakgrundsfakta det finns om Harres test. Trots att vi kontaktat 

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) som utvecklat Fysprofilen samt Winternet som skapat 

Fysisk Idrottsprofil har knappt någon information angående Harres test erhållits. Det som 

framhålls är att det är ett komplext test som innefattar balans, styrka, spänst, smidighet och 

koordination. Harres test är ett efterfrågat test av de lag som ber om att få en Fysprofil utförd 

(R. Nilsson, personlig kommunikation, 23 november, 2004). Vi delar uppfattningen om att det 

är ett bra komplext test, men är förvånade över att det inte finns någon motivering till varför 

man använder just Harres test. Att snabbt kunna ändra löpriktning är avgörande för 

prestationen i bollsporter (11). Fysprofilen och Fysisk Idrottsprofil utförs främst på aktiva 

inom bollsporter och därför bör ett test med mer renodlade riktningsförändringar som kan 

relateras till idrotten komplettera de övriga testerna. Det styrks av att vi i den här studien fann 

en korrelation mellan 10 meter löptest och Harres test samt mellan 30 meter löptest och 

Harres test och av att tidigare studier gjorda på fotbollsspelare visar att det inte finns något 

samband mellan sprint med riktningsförändringar och 30 meter löptest. Det konstaterades att 

båda typer av test bör ingå när man testar fotbollsspelare (10). Det kan vara svårt att bedöma 

tester av riktningsförändringar då det är stor variation på hur testpersonerna gör vändningen 

(8). Det kan vara lättare att bedöma ett test med mer renodlade riktningsförändringar, 

exempelvis sprint med riktningsförändringar, jämfört med ett komplext test som Harres test. 

 

Att utveckla den fysiska kapaciteten hos spelarna är viktigt i samtliga bollsporter, men får inte 

ske på bekostnad av de färdigheter som gör sporten unik. Att uppnå detta kan många gånger 

vara ett dilemma för spelare och tränare (8).  Något som vi frågat oss är om det blir en bättre 

utveckling för lagen eller om testerna endast leder till att man riktar in sig på att förbättra 

resultaten på testerna och därmed går miste om det specifika för sporten. Det är viktigt att 

barn får vara barn och att idrotten inte plågas av elittänkande i för unga år. 

 

Vi tycker att Fysisk Idrottsprofil är ett bra koncept. Fysisk Idrottsprofil är en del av ett projekt 

där bland annat utbildning i kost- och träningslära ingår. Efter att ha genomfört en Fysisk 

Idrottsprofil får lagen en genomgång av testresultatet samt råd om träning. Projektet pågår i 3 

år och målet är att lagen ska följas upp med minst 1 test per år. 

 

Som sjukgymnast är det viktigt att inte utföra tester rutinmässigt. Man ska vara kritisk till 

varför man utför ett test och om dess innehåll är relevant. Det här arbetet visar vikten av att 

vara kritisk till de tester man gör. Det skulle vara intressant att få utföra en liknande och mer 
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omfattande studie. Vi såg stora skillnader i mognadsnivå hos testpersonerna och skulle därför 

vilja rikta oss mot en äldre målgrupp.  
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Metoddiskussion 
När man hämtar data från redan insamlat material är det svårt att påverka och identifiera 

eventuella felkällor som kan ha inverkat på testresultaten. Därmed måste man vara mer kritisk 

till resultatet av sin studie. Den här erfarenheten fick vi genom att vi hade möjlighet att 

närvara vid ett av testtillfällena.   

 

Innan testerna påbörjas värmer deltagarna upp på eget ansvar, vilket kan innebära att 

uppvärmningen inte blir tillräcklig. För att testpersonerna ska kunna prestera maximalt 

föreslår vi att uppvärmningen ska ledas av testledaren. Det var många tester som skulle 

utföras på kort tid, vilket innebar att en standardiserad vila mellan testerna inte var möjlig. 

Vilan för samtliga testpersoner var relativt lika då de var indelade i lika stora grupper, 

ordningsföljden för testpersonerna var den samma genom hela testtillfället samt att tiden på 

testerna endast skiljde på någon sekund mellan deltagarna. Att samma kväll utföra 7 olika test 

kan leda till att resultaten blir något missvisande på grund av att testpersonerna inte orkar 

prestera maximalt i samtliga test. Att Harres test och 10, 20 och 30 meter löptest låg först och 

efter varandra var bra i den här studien. Dels för att testpersonernas koncentrations- och 

motivationsnivåer var höga och dels för att de inte var trötta efter andra test. Vid testtillfället 

var det tillåtet att ”peppa” varandra. Vi antar att det har ett visst inflytande på testresultaten, 

därmed är det viktigt att samtliga blir ”peppade”. 

 

Det är mycket som kan påverka ens prestation och koncentration och därför är det viktigt hur 

testtillfället utformas. Vi tycker att man bör ha i åtanke om testerna ska utföras enskilt d v s 

att testpersonen är ensam med testledaren under utförandet. Detta för att undvika negativ 

påverkan från lagkamrater samt för att varje testtillfälle ska se likadant ut. Det är viktigt att 

alla testpersoner får samma instruktioner om utförandet. All information som rör testerna bör 

därför ges till hela laget samtidigt. 

 

Vid Harres test anpassades häckhöjden efter ålder, vilket i detta fall innebar 76 centimeter. 

Alla är aldrig lika långa i en grupp vilket innebär skilda förutsättningar. I Fysprofilen anpassar 

man häckhöjden efter grenhöjden på varje individ (R. Nilsson, personlig kommunikation, 23 

november, 2004). Det här tycker vi är att föredra eftersom det eliminerar felkällor. 

Kullerbyttan som inleder Harres test kan ha stor inverkan på tiden. Den relativt stora 

tidsskillnaden mellan testpersonerna kan därför vara ett mått på individens förmåga att slå en 
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kullerbytta. Vi anser att det är viktigt att den som ska tolka resultatet är med och ser hur 

individen utför testet. Vi skulle vilja veta varför den som har utformat testet valt att börja med 

en kullerbytta. Det vi tycker är relevant i det momentet i förhållande till bollsporter är 

uppresningen från golvet och anser därför att kullerbyttan bör ersättas med en start från 

liggande. I och med att testet inte är godkänt om man inte gör kullerbyttan på korrekt sätt blir 

det ett moment som testpersonen fokusera mycket på.  
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Sammanfattning 
Studien visar att det föreligger ett samband mellan 10 meter löptest och Harres test samt 

mellan 30 meter löptest och Harres test. En skillnad kan ses mellan pojkars och flickors 

resultat på Harres test. Pojkarna har bättre resultat än flickorna. 
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Bilaga 1, Informationsbrev pojkar 

 
2004-09-26 

 
Förfrågan om ert barns testresultat får användas i 

examensarbetet 
 

Fysisk idrottsprofil är ett projekt som utvecklats av Winternet. Syftet är att väcka intresse för 
utbildning av tränare och idrottare, förebygga skador, förbättra fysisk status samt förbereda 
utveckling inom idrotten för att kunna utvärdera idrottsaktiva inom sina respektive idrotter. I 
fysiska idrottsprofilen ingår tester som spänst, snabbhet och styrka. Våra förhoppningar är att 
studien ska leda till ökad kunskap och förståelse vad gäller träningslära och fysiologi samt 
stimulera till vidare forskning 
 
Vårt syfte med arbetet är att utvärdera resultaten av det så kallade Harres test som bl. a 
innebär hopp och övningar med riktningsförändringar. Vi ska undersöka om det finns ett 
samband mellan Harres test och 10 och 30 meters löpning. Samtliga tester utfördes under 2 
timmar, den 28 september 2004 i I19:s sporthall av Kent Hedlund och Sture Norén som 
arbetar på Winternet. Testresultaten kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det 
inte är möjligt att identifiera vem testresultaten tillhör. 
 
Examensarbetet kommer att finnas tillgängligt i slutet av januari på www.hv.ltu.se. under 
länken ”Examensarbete”. 
 
 
Har Du några frågor är Du välkommen att kontakta oss för vidare information. 
 
                                                       
 
 
Johanna Nilsson                Irene Wikman                                                   
Sjukgymnaststuderande              Handledare 
0709-427252                      Universitetsadjunkt                                           
                                                                                                   Institutionen för hälsovetenskap 
                Hedenbrovägen 
                961 36 Boden tel. 0921- 758 00 
 
Eva-Marie Johansson 
Sjukgymnaststuderande 
 070-5671975                                           
 
 
C-uppsats i Sjukgymnastik 
Institutionen för hälsovetenskap 
Hedenbrovägen  
961 36 Boden 
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Svarstalong 
 

Jag accepterar att mitt barns testresultat används i examensarbetet 
 
Namn 
 
Adress 
 
Telefonnummer 
 
Returnera svarstalongen till din tränare 
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Bilaga 2, Informationsbrev flickor 

2004-10-19 

 
Förfrågan om ert barns testresultat får användas i examensarbete 

 
 

Fysisk idrottsprofil är ett projekt som utvecklats av Winternet. Syftet är att väcka intresse för 
utbildning av tränare och idrottare, förebygga skador, förbättra fysisk status samt förbereda 
utveckling inom idrotten för att kunna utvärdera idrottsaktiva inom sina respektive idrotter. I 
fysiska idrottsprofilen ingår tester som spänst, snabbhet och styrka. Våra förhoppningar är att 
studien ska leda till ökad kunskap och förståelse vad gäller träningslära och fysiologi samt 
stimulera till vidare forskning. 
 
 
Vårt syfte med arbetet är att utvärdera resultaten av det så kallade Harres test som bl. a 
innebär hopp och övningar med riktningsförändringar. Vi ska undersöka om det finns ett 
samband mellan Harres test och 10 och 30 meters löpning. Ditt barn har genomfört dessa 
tester tillsammans med handbolls-/fotbollslaget vid ett flertal tillfällen, under ledning av Sture 
Norén som arbetar på Winternet. Vi skulle vilja ta del av resultaten från testerna som utfördes 
under 2003. Testresultaten kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det inte är 
möjligt att identifiera vem testresultaten tillhör. 
 
 
Examensarbetet kommer att finnas tillgängligt i slutet av januari på www.hv.ltu.se. Under 
länken ”Examensarbete”. 
 
 
Har Du några frågor är Du välkommen att kontakta oss för vidare information. 
 
 
 
 
Johanna Nilsson Irene Wikman 
Sjukgymnaststuderande Handledare 
Tel: 0709-42 72 52 Universitetsadjunkt 
 Institutionen för hälsovetenskap 
 Hedenbrovägen, 961 36 Boden 
 Tel: 0921-758 00 
 
Eva-Marie Johansson 
Sjukgymnaststuderande 
Tel: 070-567 19 75 
 
 
 
C-uppsats i sjukgymnastik 
Institutionen för hälsovetenskap 
Hedenbrovägen 
961 36 Boden 
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Svarstalong 
 

Jag accepterar att mitt barns testresultat används i examensarbetet 
 
Namn 
 
Adress 
 
Telefonnummer 
 
Returnera svarstalongen till din tränare 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


