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Abstrakt 
Inledning: En ishockeyspelare utsätts för tuffa och intensiva närkamper och behöver ha 
en hög allmän grundfysik för att utöva sin idrott. Muskelstyrkan hos ishockeyspelaren 
har framhävts som en extra viktig parameter för skridskoåkningens kraftutveckling. För 
att få ett resultat på den fysiska kapaciteten hos ishockeyspelarna utförs fysiska tester 
regelbundet under säsongen.  
Syfte: Var att undersöka korrelation mellan höftstyrka och maximal 
skridskoåkningsförmåga på is hos manliga ishockeyspelare. 
Metod: Studiepopulationen rekryterades från ett herrishockeylag från södra Sverige. 
Totalt 19 ishockeyspelare deltog. Ishockeyspelarna utförde ett maximalt test av 
höftstyrka, Augustssons test. Dessutom utförde ishockeyspelarna ett maximalt 
skridskoåkningstest på is som filmades och mättes med en mobilapplikation 
”myDartfish Express”, där den totala sträckan att åka var 26 m. Korrelationen mellan 
höftstyrkan och den maximala skridskoåkningsförmågan på is beräknades med 
Pearson´s test. Signifikansnivån sattes till p≤0.05. 
Resultat: Åldern hos ishockeyspelarna var 22.5år ±2.25; längd 182.5cm ±6.7; vikt 83.6 
±7.6. Höftstyrkans medelvärde på den dominanta sidan var 44.9kg ±7.24 och den icke 
dominanta 43.3kg ±5.78 . Medelvärdet för den maximala skridskoåkningsförmågan på 
is var 3.8s ±0.4. Det fanns en statistisk signifikant (dominanta p=0.024, icke dominanta 
p=0.050) korrelation (r=-0.516, r=-0.469) mellan skridskoåkningsförmåga på is och den 
dominanta samt den icke dominanta höftstyrkan. 
Konklusion: En statistisk signifikant korrelation mellan höftstyrka och maximal 
skridskoåkningförmåga på is hos manliga ishockeyspelare kunde ses i denna studie. I 
praktiken skulle ishockeyspelarna kunna lägga mer fokus på att förbättra 
höftmuskulaturen för att öka sin skridskoåkningsförmåga. 
 
Nyckelord: Augustsson test, Ishockey, Prestation, Skridskoåkning. 
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Abstract  
Introduction: An ice hockey player is exposed to tough and intense battles and needs 
to have an high level of general physics to cope with the exercise and matches. The 
muscle strength of the ice hockey player has been highlighted as an extra important 
parameter for the power development in skating. In order to get a result of the physical 
capacity of the ice hockey player physical test are performed regularly during the 
season. 
Aim: Was to examine the correlation between hip strength and maximum ice skating 
ability in male ice hockey players. 
Method: The population of the study was recruited from a men’s ice hockey team in 
southern Sweden. A total of 19 ice hockey player took part in the study. The ice hockey 
players performed a maximum test of the hip strength, Augustssons test. In addition, the 
ice hockey players performed a maximum ice skating test that was filmed and measured 
with a mobile application ”myDartfish Express”, the total distance was 26 m. The 
correlation between the hip strength and maximum ice skating test was calculated with 
Pearson’s test. The significance level was set to p≤0.05. 
Results: The mean age was 22.5år ±2.25; height 182.5cm ±6.7; weight 83.6 ±7.6. The 
mean result for the hip strength on the dominant side was 44.9kg ±7.24 and on the non-
dominant 43.3kg± 5.78. The mean result for the maximum ice skating ability was 3.8s 
±0.4. There was a statistic significance (dominant p=0.024, non-dominant p=0.050) 
correlation (r=-0.516, r=-0.469) between the maximum ice skating ability and both 
dominant and non-dominant sides. 
Conclusion: In this study a statistic significance correlation between hip strength and 
maximal ice skating performance could be seen in ice hockey players. In practice the ice 
hockey players could focus more on improving the hip strength to improve their skating 
performance. 
 
Keywords: Augustssons test, Ice hockey, Ice skating, Performance. 
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1 Inledning 
1.1 Herrishockey i Sverige 

Ishockey är en populär idrott i Sverige (1). År 2016 registrerades totalt ca 59 000 

licenserade ishockeyspelare och totalt 2 218 lag i Sverige (2). Ishockey karakteriseras 

som en intermittent närkampssport som innehåller både lågintensiva- och högintensiva 

aktioner som varierar i längd (3). Ett spelbyte under en ishockeymatch varierar mellan 

30-90 sekunder och karaktäriseras som korta men intensiva intervaller (4). För att nå 

framgång och prestation, för att klara träningar och matchspel samt på sikt kunna 

återhämta sig, förebygga skador och kunna utvecklas, krävs en bred fysisk status hos 

ishockeyspelarna. Den fysiska statusen innefattar aerob kapacitet, anaerob kapacitet och 

hög muskelstyrka samt förmåga att producera hög effekt. Under träning och matchsspel 

utsätts ishockeyspelare för tuffa och intensiva närkamper vilket också ställer höga krav 

på den fysiska kapaciteten (5).  

 

Förmågan för en ishockeyspelare att kunna producera energi vid både aeorb och 

anaeroba processer är av en stor fördel då det påverkar prestationen på isen. Den 

anaeorba metabolismen anses vara prestationsbestämmande för ett enskilt byte under 

matchspel medan den aeroba metabolismen hjälper till att minimera effektminskningen 

under upprepade byten och ökar återhämtningen snabbare i vila (6). De intensiva bytena 

som ishockeyspelarna utför har en övergripande anaerob karaktär där den anaeroba 

glykolysen utgör 69 procent, återhämningen mellan byterna utgörs av den aeroba 

metabolismen till 31 procent (4). 

 

Ishockeyspelarens muskelstyrka påverkar alla träningskomponenter så som farten på 

isen. Den explosiva kraftutvecklingen på isen påverkas av hur god styrka 

ishockeyspelaren har (7). Tidigare studier har påvisat samband mellan korrelationen av 

VO2max och skridskoåkningensförmåga samt ishockeyspelarens prestation på isen (8). 

Dock så framhävs muskelstyrkan som extra viktig eftersom det är en parameter som är 

viktig för skridskoåkningens explosiva kraftutveckling (9). En ishockeyspelare 

använder sig av både koncentrisk- och excentrisk muskelarbetet vid skridskoåkning, 

vilket är en betydelse för att kunna åka snabbt på isen. För explosiv och kraftfull 

skridskoåkning är den koncentriska muskelarbetet av störst betydelse (10).  
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Den relativa och absoluta styrkan har en relation till ishockeyspelarens olika förmågor 

för att hålla en god skridskoteknik vid högre- eller maximal skridskoåkningshastighet. 

De olika parametrarna är: fysisk muskulär styrka, power (maximal kraft), 

snabbhet/kvickhet, agility, rörlighet, anaerobt arbete, aerob arbetet och neuromuskulär 

förmåga (7). I en studie har de visat att både vikten av fart och acceleration är två 

viktiga komponenter för att bli en lyckad ishockeyspelare. Andra fysiska faktorer för att 

ishcokeyspelen ska bli framgånsrikt är storlek, styrka och koordination (4).  

 

1.2 Fysiska tester inom ishockeyn 

Ishockeyspelaren utsätts för höga fysiska krav under träning eller match. För att få ett 

resultat på ishockeyspelarens fysiska kapacitet genomförs fysiska tester under 

försäsongen och fortsätter oftast under hela säsongen (11). De fysiska testerna ger en 

överblick över ishockeyspelarnas fysiska kapacitet. De ishockeyspecifika testerna är i 

grund till prestationsbestämmande faktorer och kan vara ett hjälpmedel för utveckling 

hos ishockeyspelaren (5). Resultaten kan påverka tränares beslut om ishockeyspelarnas 

speltid under säsongen och detta kan påverka den framtida karriären (11). Testerna kan 

utföras utanför isen (off-ice tester) och på isen (on-ice tester), men den vanligaste 

förekommande och utvecklande testerna är off-ice tester. Tränaren bör ha god kunskap i 

ishockeyns praktiska biomekanik och kunskap om hur de fysiska parametrarna påverkar 

spelarens prestation för att på sikt nå optimal prestationsutveckling (5).  

 

Rekommendationerna kring vilka styrketester som bör utföras på svenska 

ishockeyspelare utformas från Svenska Ishockeyförbundet. Det finns en rad olika tester, 

exempelvis: en maximal repetition (1RM) av knäböj, 1 RM bänkpress, hopptester i 

olika riktningar och konditionstester så som Coopertest samt rörlighetstester (5). 

 

Flera studier har försökt ta reda på om någon av de fysiska testerna kan ge värdefulla 

och specifika åtgärder för ishockeyspelarna för att på sikt nå framgång (12). En vanlig 

metod för att undersöka detta är att titta på korrelation mellan resultatet på fysiska tester 

hos ishockeyspelarna med skridskoåkningens fart och prestation under en match samt 

antal gjoda mål (4). Flera studier har funnit statistisk signifikans mellan 

skridskoåkningens hastighet med sprinttester och hopptester (4, 13). Balanstester har 

också påvisat sig ha en korrelation med skridskoåkningens hastighet (14). Det finns 

däremot studier som motsäger detta och har inte funnit statistisk signifikanta relationer 
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mellan skridskoåkningsförmåga och off-ice tester, så som hopptester (15). Knäböj är ett 

vanligt fysisk test och en träningsövning som används flitigt inom ishockeyn (16). En 

studie har använt sig av knäböj i ett styrketräningsprogram hos manliga fotbollspelare 

och påvisat att spelaren ökat sitt resultat i sprint på bar mark vid tyngre knäböj (17). Å 

andra sidan har en studie som utförts på kvinnliga konståkare visat att det inte fanns 

någon korrelation mellan knäböj och skridskoåkningsförmåga (18). 

 

1.3 Augustssons styrketest 

Det finns inget specifikt höftstyrketest som ingår i Svenska Ishockeyförbundets 

rekomendationer (5). Under skridskoåkningen hos ishockeyspelarna involveras 

muskelgrupper kring höften. En god muskelstyrka i höftens muskulatur har visat sig 

vara viktigt för idrottsutövare som har hög krav på funktion under träning eller match 

(19). 

 

Augustssons test är ett nyligen utvecklat dynamiskt test som mäter höftens externa 

rotationsstyrka. För att mäta rotationsstyrkan intar testpersonen en sidliggande position 

med flekterad höft och knä med fötterna ihop (20). När testpersonen utför detta test 

kommer höftens muskulatur, Gluteus Maximus och Gluteus Medius samt höftens djupa 

utåtrotatorer att aktiveras (21).  

 

Mätinstrumentet som används i Augustssons test är en rem som är kopplad i en serie 

med ett elastiskt gummiband och ett måttband som mäter resultatet i kraftutveckling. 

Extensionen av det elastiska gummibandet är proportionerligt till kraften, så beroende 

på hur mycket gummibandet töjs ut, resulterar det i en viss kraftutveckling, enligt 

Hooke´s lag som betyder att kraften är proportionell mot förlängningen hos 

gummibandet. Resultatet av testeterna kan då rapporteras i kilogram (kg). Detta test har 

visat en hög reliabilitet för att mäta muskelstyrkan dynamiskt i utåtrotation i höften, och 

fungerar att använda på unga friska personer samt aktiva idrottsutövare på olika nivåer 

(20).  

 

1.4 Problemformulering 

Tills dagsdatum finns det ingen studie som har undersökt om höftstyrka mätt med 

Augustssons test har korrelation med maximal skridskoåkningsförmåga på is hos 

manliga ishockeyspelare. Om testet visar sig korrelerar väl med maximal 
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skridskoåknings förmåga på is skulle detta test kunna användas för att predicera 

prestationsförmåga på is hos ishockeyspelare. 

 

2 Syfte 
Syfte med studien var att undersöka korrelationen mellan höftstyrka och maximal 

skridskoåkningsförmåga på is hos manliga ishockeyspelare.  

 

3 Metod 
Ishockeyspelarna rekryterades från en ishockeyförening i södra Sverige. Totalt 25 

ishockeyspelare tillfrågades ifall det ville delta i studien, 19 ishockeyspelare deltog. 

Samtliga 19 spelare uppfyllde studiens kriterier. Studiens mätningar utfördes i 

december, mitt under pågående säsong men när laget hade sitt juluppehåll under en 

vecka, då det fanns tid för tester. Eftersom maximal skridskoåkningsförmåga på is och 

1RM av Augustssons test kan leda till träningsvärk utfördes testerna under en period där 

ishockeyspelarna ej hade match (5).  

 

3.1 Design 

Studiens design var en kantitativ observationsstudie av tvärsnittsmodell.  

 

3.2 Studiepopulation 

Populationen rekryterades från ett herrishockeylag från division 1 i Mellansverige. 

Författaren kontaktade lagets huvudtränare och frågade om laget ville delta med i 

studien. Huvudtränaren erhöll information om studien och därefter togs ett beslut om att 

författaren hade tillåtelse att förfråga ishockeyspelarna om de ville delta. Även om det 

var huvudtränaren som bestämde om laget ska delta i studien, så fick samtliga 

ishockeyspelare frivilligt bestämma om de ville vara med i studien. Innan studien fick 

samtliga ishockeyspelare ta del av ett informationsblad som beskrev studiens bakgrund, 

syfte och tester. Ishockeyspelarna fick även en muntlig genomgång av studien.  

 

Inklusionskriterierna: spelposition back eller forward. Ishockeyspelarna måste ha fyllt 

18 år och vara kontrakterade av laget för hela säsongen.  
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Exklusionskriterierna: ej spelpositionen som målvakt, får ej ha haft eller ha skada i 

nedre extremitet det senaste 6 månaderna, inga ishockeyspelare som har ett så kallat try-

out-kontrakt eller inlånad från ett annat lag.  

 

3.3 Procedur 

Ishockeyspelarnas vikt och längd registrerades från Swedish Hockey Associations 

officiella statistik hemsida (22). Innan testmätningarna genomfördes informerades 

samtliga ishockeyspelare om att ha liknande typ av kläder. Vid test utanför is 

uppmanades ishockeyspelarna att ha på sig: shorts, T-shirt och gymnastikskor. Vid test 

på is: full ishockeyutrustning inklusive ishockeyklubba för att likna ishockeyspelarnas 

normala skridskoåkning. Samtliga mätningar utfördes av en och samma testledare. 

Testarna utfördes under ett och samma tillfälle då testledaren endast fick tillgång till att 

utföra mätningarna vid ett tillfälle. Den maximala höftstyrkan mättes först och därefter 

utfördes istestet. Minst 30 min fick varje ishockeyspelare vila innan de utförde istestet.  

 

3.4 Tester 

Augustssons test utfördes enligt rekommendationerna (20). Ishockeyspelarna intog en 

sidliggande position på golvet. Axel, höft och fot låg i linje. Höften var placerad i 45° 

flexion och knäna placerade i 90° flexion. Mätinstrummentet placerades strax proximalt 

om knäleden och spändes åt ganska ordentligt. För att mäta den maximala dynamiska 

styrkan instruerades ishockeyspelaren att hålla ihop fötterna och knäna. Liggandes på 

ena sidan utförde ishockeyspelaren sedan en maximal koncentrisk utåtrotationsrörelse 

med det övre benet, vilket ledde till att gummibandet töjdes ut och utsträkningen 

noterades i mm. Detta värde kan sedan omvandlas till ett resultat i kg. Augustssons test 

har visat en hög reliabilitet och har en god validitet eftersom testet mäter höftstyrkan i 

utåtrotation (20). 

 

Både den domintanta och icke dominanta höften testades och det var när 

ishockeyspelaren låg på vänstra höften som styrkan i höger höft mättes och vice versa. 

Ishockeyspelarna utförde testet dels submaximalt en gång och därefter maximalt två 

gånger med en minuts vila, varefter registrerades det bästa resultatet. Inför testet fick 

ishockeyspelarna värma upp nedre extremitet i form av övningar så som laterala knäböj, 

tåhävningar, knäböj och framåt utfallsteg (20). 
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Figur 1. Genomförandet av Augustssons styrketest. Foto: Sara Binisi 

 

För att omvandla resultatet från mm till kg behövde författaren ta reda på hur mycket 

gummibandet kan töjas ut. Varje gummiband är unikt och behöver testas var för sig. För 

att mäta detta placerade författaren mätinstrumentet runt en skivstång som vilade på en 

ställning. Ett läderband användes för att kunna hänga vikter i instrummentet. Vikterna 

placerades hängandes i läderbandet för att sedan kunna mäta hur mycket bandet töjdes 

ut. Resultatet noterades i mm och kunde därefter omvandlas till kg. Den lättaste vikten 

som testades var 5 kg, och den tyngsta vikten var 30 kg. Ett linjärt samband mellan hur 

mycket gummibandet kunde töjas ut i samband med ökad belastning kunde ses. Från 

detta resultat omvandlas sedan mm till kg enligt Hooke´s lag, som används för att 

beskriva det mekaniska sättet i ett elastiskt band.  

 

 
Figur 2. Vikter hängdes i Augustssons test så mm kunde omvandlas till kg. Foto: Sara 
Binisi 



  
 

7 

Tiden av maximal förmåga på skridskor filmades och mättes med en mobilapplikation 

som heter ”myDartfish Express” av Dartfish Ltd. Mobilapplikationen laddades ned på 

PlayButik på en Android mobiltelefon, applikationen används för att enkelt kunna 

analysera en inspelning (23).  

 

Innan testet utfördes placerade testledaren mobiltelefonen på sargen så att start och mål 

kunde ses. Därefter påbörjades filmningen som var på under samtliga åk som 

ishockeyspelarna genomförde. Den totala sträckan som ishockeyspelarna åkte var 26 m, 

vilket var mellan mållinjen och mittlinjen på ishockeyrinken. Sträckan visas i figur 4. 

Innan testet utfördes fick ishockeyspelarna värma upp under 5 min med full utrustning, 

inklusive ishockeyklubba. Instruktionerna inför uppvärmningen var att 

ishockeyspelarna fick åka i ett medelintensivt tempo runt ishockeyrinken tills 5min hade 

gått. Testledaren registrerade uppvärmningstiden med Jenkinsbird stoppur. Den 

maximala skridskoåkningsförmågan på is mättes två gånger med ca 2 min passiv vila 

mellan testerna. Instruktionerna som gavs till ishockeyspelarna innan testet var att åka 

maximalt framåt under 26 m på kortast tänkbara tid. Ishockeyspelaren startade under 

eget kommando. Resultatet av skridsoåkningen analyserades via ”mydartfish Express” 

där filmen efter testet överfördes till en dator för att lättare kunna spola fram och 

tillbaka i inspelningen för att enklare få ett resultat.  

Figur 3. Sträckan ishockeyspelarna åker under det maximala istestet.  
 

3.5 Dataanalys 

Variablerna analyserades genom en korrelationsberäkning med hjälp av Pearson´s test. 

Den oberoende variabeln är testet utanför isen och den beroende variabeln är testet på 
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isen (maximal skridskoåkningsförmåga). Korrelationen beräknades mellan Augustssons 

test och maximal skridskoåkningsförmåga på is samt deltagarnas vikt-och längd. 

Beräkningar utfördes i IBM SPSS statistics desktop 22, Version 22.0.  Signifikansnivån 

sattes till p≤0.05. 

 

3.6 Etik 

Författaren följde en god forskningsetik genom hela studien. Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet var de grundläggande 

principerna från vetenskapsrådet och efterföljdes under hela studiens gång (24).Vid start 

av studien fick samtliga ishockeyspelare ta del av detaljerad information om studiens 

plan, syfte, metod och eventuella följder samt potentiella risker. På informationsbladet 

stod det att spelaren när som helst kan avbryta deltagande under – eller efter studiens 

gång utan förklaring. Detta förklarade även författaren muntligt på plats.  

 

Kontaktuppgifter till författaren fanns tydligt tillgängligt så deltagarna kunde kontakta 

författaren vid eventuella avbrott eller frågor angående studien. Testresultatet sparades 

och förvarades i ett låst skåp under hela studien och efter avslutad studie förstörs 

materialet. Ishockeyspelarna och tränarna kommer att få tillgång till resultatet efter 

avslutad studie samt få en djupare förklaring av studien ifall detta önskas.  

 

4 Resultat 
Det var 19 ishockeyspelare som deltog i studien. Medelvärdet på åldern, längden, vikten 

och medelvärdet på den dominanta och icke dominanta sidan samt medelvärdet på 

istestet presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik över studerad grupp (n=19) 
             Medelvärde  ±SD 

 Ålder (år) 
 

22.5 ±2.46 
 Längd (cm) 

 
182.4 ±6.67 

 Vikt (kg) 
 

82.6 ±7.58 
 Höftstyrka dominant 

sida 
 

44.9 ±7.24 
 Höftstyrka icke- 

dominant sida 
 

43.3 ±5.78 
 Maximal 

skridskoåkningsförmåga 
(s) 

 
3.8 ±0.4 

  

Pearson´s korrelations test visar statistiskt signifikanta negativa samband mellan 

höftstyrka på den dominanta sidan och den icke dominanta sidan samt maximal 

skridskoåkningsförmåga på is. Det negativa sambandet mellan testerna betyder att desto 

kortare tid en ishckeyspelares åkte 26 m på isen, desto starkare i höftmuskulatur vid 

Augustssons test. Korrelationskoffoefficienten mellan dominanta sidan och maximal 

skridskoåkningsförmåga var r=-0.516 med ett p-värde på 0.024. På den icke dominanta 

sidan var korrelationskoffoefficienten r=-0.469 med ett p-värde på 0.050.  

 

 
Figur 3. Korrelation mellan höftstyrka på den dominanta sidan och maximal 
skridskoåkningsförmåga. 
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Figur 4. Korrelation mellan höftstyrka på den icke dominanta sidan och 

skridskoåkningsförmåga. 

 
5 Diskussion 
5.1 Resultatdiskussion 

Syfte med studien var att undersöka korrelation mellan höftstyrka och maximal 

skridskoåkningsförmåga på is hos manliga ishockeyspelare. Huvudfyndet i denna studie 

visar att det fanns en statistisk signifikant korrelation mellan höftstyrka i en maximal 

koncentrisk utåtrotationsrörelse med Augustssons styrketest och maximal 

skridskoåkning framåt på 26 m på is. Den negativa korrelationen mellan dessa värden 

indikerar på att maximal skridskoåkningsförmåga på is till viss del kan korrelera med 

maximal styrka i höften. Detta tyder på att ishockeyspelare som har förmåga att 

utveckla mycket kraft i sin skridskoåkningsförmåga på is även har en god förmåga att 

utveckla muskelkraft i höften utanför isen. Vilket styrks av tidigare studie som beskriver 

vikten av god muskelstyrka i höftmuskulatur för i samband med hög krav på prestation 

under träning eller match hos idrottsutövare (20).  

 

Tidigare studie som har tittat på korrelationen mellan off-ice tester så som hopp och 

sprint på bar mark har visat sig ha en korrelation med skridskoåkningsförmåga på is hos 

manliga ishockeyspelare. Studien har visat att explosiva hopp framåt på bar mark givit 

bäst korrelation med istester och bör användas för att förbättra skridskoåkningsförmåga 

och svängningsförmågan på is (25). Medan en annan studie som undersökte olika off-

ice tester och skridskoåkningshastighet  som utfördes på unga mangliga ishockeyspelare 
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mellan 15-17 år, visade en starkast korrelation mellan 36 m off-ice sprinter och 

skridskohastighet på is (26). Även en studie som genomförts på kvinnliga 

ishockeyspelare har visat korrelation mellan off-ice tester och prestation på is (9).  

 

I en annan studie som har undersökts på manliga ishockeyspelare mellan 18-24 år i 

USA som tillhörde lag i division 1, division 3 och juniorhockey nivå,  undersökte om 

anerobiska off-ice tester har en korrelation med acceleration och fart på is. Off-ice 

testerna som utfördes var vertikala hopp och Wingate-test, on-ice tester var olika 

skridskoåkningstester som bestod av acceleration, maximal hastighet och 

riktningsförändringar. Resultatet visade att både vertikala hopp och Wingate-test hade 

en korrelation med acceleration och snabbhet på is, ingen signifikant korrelation kundes 

ses hos upprepade sprinttester (27).  

 

Resultatet av ovannämnda studier och denna studie visar vikten av off-ice träning i 

samband med ökad skridskoåkningsförmåga och prestation på is. Vilket tränarna och 

spelarna kan ta hänsyn till under ishockeyspelarens utveckling för att öka 

skridskoåkningsfömågan på is. Detta styrks av tidigare studie som beskriver att en 

viktig faktor för att bli en lyckad ishockeyspelare är skridskoåkningshastigheten (10). 

 

5.2 Metoddiskussion 

Totalt 19 ishockeyspelare deltog i studien. Laget som rekryterades bestod av 25 

ishockeyspelare men 6 spelare valde att avstå att delta eller uppfyllde inte 

inklusionskriterierna. Augustssons test och istestet utfördes mitt i lagets säsong, vilket 

inte sågs som en fördel då det är många faktorer som kan påverka både 

ishockeyspelarna och det slutliga resultatet. Optimalt skulle det vara att genomföra 

testerna på ishockeyspelarna inför en säsong, vilket förmodligen kunnat ge ett högre 

deltagarantal i studien, vilket ökar validiteten. Ishockeyspelarnas fysiska förmåga är 

generellt sätt lägre varefter säsongen går, eftersom det inte går att upprätthålla tung 

styrketräning utanför isen under matchsäsongen.  

En styrka i denna studie var att testerna var enkla och krävde få hjälpmedel. 

Instruktionerna till ishockeyspelarna var kort och koncista samt lättförståliga. Testerna i 

studien var billiga att utföra.  
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Inför Augutssons test uppmanades samtliga ishockeyspelare att ha liknande klädsel och 

värma upp nedre extremitet inan utförandet. Uppvärmningen utfördes inte gemensamt i 

grupp utan ishockeyspelarna fick ta eget anvsvar, vilket ledde till att vissa 

ishockeyspelare värmede upp mer än andra och visce versa. Inför framtida studier ses en 

gemensam uppvärmning som en fördel då 1RM kan leda till muskelskada om 

uppvärmning inte utförs innan. Senast 15 min efter uppvärmningen bör testet 

genomföras eftersom uppvärmingen har bäst effekt inom den durationen (28). Att inte 

värma upp kan även ha påverkat resultatet negativt. Till kommande studier, för att 

minska risk för smärta och skada hade en fördel varit att dela upp testerna. Tiden mellan 

testtillfällena bör vara mellan 5 och tio dagar vid utföradet av 1 RM, då denna tidsram 

anses som lämplig med tanke på återhämtningen i muskulaturen hos ishockeyspelarna 

(29). I denna studie så noterades ingen ökad smärta eller skada efter testerna. 

Testledaren noterade detta genom att fråga ishockeyspelaren om ökad smärta eller skada 

uppstod efter utförandet av testerna.  

 

Tränaren till laget accepterade endast ett tillfälle där testerna kunde genomföras. Under 

dett tillfälle skulle testerna ske under en begränsad tid innan ishockeyspelarna skulle 

utföra sin vanliga träning. Önskevärt vore om ishockeyspelarna fick mer återhämtning 

och passiv vila mellan både Augustssons test och istestet, då en återhämtning på 1 min 

och 2 min mellan de maximala prestationen kan vara otillräcklig.  

 

Ishockeyspelaren fick testa Augutssons test submaximalt innan själv mätningen 

påbörjades. Detta ser jag som en fördel då samtliga ishockeyspelare inte behövde utföra 

1RM mer än två gånger då teknik korrigerades under det submaximala utförandet innan 

utförandet av 1RM. Att mäta 1 RM kan öka skaderisken då belastningen är maximal 

(30). 

 

Vid utförandet av Augustssons test upplevde ishockeyspelarna svårigheter att ligga på 

sidan i rätt position då stelhet och smärta i nedre extremitet noterades. Eftersom ingen 

goniometer användes vid mätandet av position i knäled och höftled kan positonen ha 

varit olika hos ishockeyspelarna. För att standalisera genomförandet av testet skulle en 

goniometer vara till användning för att samtliga ishockeyspelare skulle få en mer exakt 

position under testet. En svårighet med Augustssons test var att måttbandet och 

metallringen som gummibandet var fäst i hade tendens till att vrida sig när 
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ishockeyspelaren maximalt töjde ut gummibandet. Författaren behövde vara observant 

för att få ett tillförlitligt resultat, ibland krävdes det att författaren fick hålla stadigt i 

mätinstrumentet för att kunna utläsa ett korrekt resultat.  

 

Vid test på is användes en mobilapplikation. Mobilen placerades på sargen intill 

mittlinjen. Filmningen var på under hela proceduren vilket var en fördel då 

ishockeyspelarens acceleration eller stopp inte behövdes ta hänsyn till utan 

ishockeyspelaren startade på eget kommando. Därefter kunde filmen granskas och 

analyseras noga på en dator. Testledaren analyserade materialet genom att spela upp 

inspelningen i ett långsammare tempo, vilket gjorde att det blev lättare att stanna och 

starta i filmen. Svårigheter med att filma med en mobil via en applikation var att 

mållinjen(starten) var svårt att definera då ishockeyspelaren åkte i en så pass hög fart 

vid passering av start. Ishockeyspelaren började åka några meter innan startlinjen. Detta 

ledde till att det blev svårigheter att urskilja när ishockeyspelaren tog sitt första skär 

över startlinjen när analysen av filmen gjordes. Detta kan antyda en låg reliabilitet och 

kan ha påverkat resultatet. Testledaren granskades filmen med noggranhet flertal gånger 

för att få ett rättvist resultat. Att använda sig av en fotocell vid test av sprint på is skulle 

vara att föredra då det troligen kan ge ett mer exakt värde och mer effektiv. Sträckan 

som ishockeyspelaren fick åka under istestet var 26 m och denna sträcka valdes 

eftersom det var enkelt för ishockeyspelarna och testledare att se start och mål då 

linjerna är markerade på isen. 

 

5.3 Framtida forskning 
Intressant i framtida liknande studier skulle vara att undersöka korralationen hos fler 

ishockeyspelare för att få ett mer trovärdigt och säkrare resultat. Det hade också varit 

intressant att testa fler typer av skridskotester som innehåller fler moment än 

skridskoåkning rakt fram. Exempelvis agility, snabba vändningar och stopp. Ett 

skridskoskär tar ungefär en tredjedels sekund (14), vilket är en snabb och explosiv 

rörelse. För att efterlikna ishockeyspelarens rörelsemönster på isen borde en anpassning 

av off-ice testerna ske, exempelvis plyometrisk hopp som involverar höftmuskulatur. 

Detta skulle också kunnas ta hänsyn till i framtida likande studier. 

 

Att även ta hänsyn till skridskotekniken hade varit en fördel i fortsatta studier då det är 

viktigt att tänka på att en ishockeyspelare med bristande skridskoteknik kan leda till 
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minskad prestation på isen. Trots hög effektutveckling under styrketester utanför isen, 

kan en ishockeyspelares prestationsförmåga på is påverkas negativt av en bristande 

skridskoteknik. Dock kan det vara svårt att utvärdera och bedöma skridskotekniken 

(31). 

 

6. Konklusion 

En statistisk signifikant korrelation mellan höftstyrka och maximal 

skridskoåkningförmåga på is hos manliga ishockeyspelare kunde ses i denna studie. I 

praktiken skulle ishockeyspelarna kunna lägga mer fokus på att förbättra 

höftmuskulatur för att kunna öka sin skridskoåkningsförmåga. För att undersöka och 

belysa detta ytterligare behövs flera studier inom området.  
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7. Bilaga 
7.1 Informationsbrev 

Till dig som är ishockeyspelare i division 1.   
 
I dagsläget är det ännu inte klarlagt om ishockeyspelarens höftmuskulatur påverkar 
skridskoåkningshastigheten på isen, och idag finns det inget specifikt höftstyrktest som 
ingår i Svenska Ishockeyförbundet. I detta projekt kommer ett nyligen utvecklat 
styrketest för höften att användas för att undersöka om höftstyrkan påverkar hur snabbt 
en ishockeyspelare åker på isen.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns en korrelation mellan höftstyrka 
och maximal skridskohastighet hos manliga ishockeyspelare.  
 
Två tester kommer att användas för att mäta korrelationen. Augustssons styrketest 
kommer att användas för att mäta den maximala höftstyrkan i utåtrotation. Den 
maximala skridskohastigheten framåt kommer att mätas med ett tidtagarur, sträckan att 
åka kommer att vara 26 meter. Två gånger kommer deltagaren att få utföra testerna med 
3 minuters vila emellanåt. Det bästa resultatet registreras. Vikt och längd kommer också 
att registreras. Testerna beräknas ta 15-20 minuter. Deltagaren kan få lättare 
träningsvärk dagen efter. 
 
Deltagandet i studien är helt frivilligt. Som deltagare kan du när som helst under 
studiens gång avbryta ditt deltagande utan att uppge några skäl till detta. Resultatet från 
testerna kommer att behandlas konfidentiellt. Endast författaren av studien har tillgång 
till materialet. Inga personuppgifter kommer att framgå i studien, varken skriftligt eller 
vid muntlig presentation. Efter avslutad studie kommer alla testprotokoll destrueras. När 
studien är färdig kommer deltagaren att få ta del av den.  
 
Jag heter Sara Binisi och är leg. fysioterapeut som läser magisterprogrammet inom 
idrottsmedicin, vilket är en anledning till att denna studie kommer att utföras.  
Har du några frågor så hör gärna av dig. 
 
Författare    Handledare 
Sara Binisi, Leg. Fysioterapeut Jesper Augustsson, Docent i 

Idrottsvetenskap 
saralinnea.binisi@gmail.com  jesper.augustsson@lnu.se 
Telefon: 076 248 91 21 
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Samtycke till deltagande 
	
Jag har tagit del av ovanstående information om studien” Korrelation mellan höftstyrka 
och maximal skridskoåkningshastighet hos manliga ishockeyspelare”. Jag ger samtycke 
till att delta i studien.  
 

__________________________    

Ort och Datum                           

_________________________     

Namnteckning 

_________________________   

Namnförtydligande 


