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Introduction: Ice hockey is based on repeated high-intensity skating with 

physical play. For a hockey player to be able to perform well throughout the game 

it requires a good ability to recover between substitutions. Aim: The aim of this 

study was to examine the relationship between young ice hockey player´s 

repeated-sprint ability and their aerobic power and ventilatory threshold (VT). 

Method: Five male adolescent hockey players (age 13) completed a maximal 

oxygen uptake test on treadmill where VO2peak and VT was measured. Fourteen 

days after they conducted a repeated-sprint ability test on-ice. Fatigue index was 

measured for the entire course (FI_tot), first half (FI_1) and second half of the test 

(FI_2). Results: VO2peak (ml/kg/min & ml/min) showed no significant relationship 

but moderate correlation with FI_tot (r = -0.60, p = 0.285) and with FI_1 (r = -

0.70 p = 0.188). VO2peak (ml/min) correlated moderate with FI_2 (r = -0.70, p = 

0.188) while VO2peak (ml/kg/min) showed a weak correlation with FI_2 (r = -0.30 

p = 0.624). VT showed a nonsignificant weak inverse correlation with FI_2 (r = -

0.36 p = 0.553) and a moderate negative correlation with FI_tot (r = -0.67, p = 

0.219). The relationship between VT and FI_1 showed a non-significant but 

strong correlation (r = -0.82 p = 0.089).Conclusion: This study did not 

demonstrate any significant relationship despite partial moderate correlations 

between VO2peak, VT and fatigue during a sports-specific RSA test of young 

hockey players. 

Keywords: endurance, fatigue, ice-skating, recovery  

 

Introduktion: Ishockey bygger på upprepad högintensiv skridskoåkning med 

fysiskt spel. För att en ishockeyspelare ska kunna prestera bra under hela matchen 

krävs en god förmåga att återhämta sig mellan bytena. Syfte: syftet med denna 

studie var att undersöka sambandet mellan unga ishockeyspelares upprepade 

sprintförmåga och deras aeroba effekt och ventilatorisk tröskel (VT). Metod: Fem 

manliga ungdomsishockeyspelare (13 år) deltog i studien och genomförde ett 

maximalt syreupptagningstest på löpband där VO2peak och VT mättes. Fjorton 

dagar efter genomfördes ett repeated-sprint ability (RSA) test på is där fatigue 

index mättes för hela banan (FI_tot),  första hälften (FI_1) och andra hälften av 

testet (FI_2). Resultat: VO2peak (ml/kg/min & ml/min) visade inte något 

signifikant samband men medelstark korrelation med FI_tot (r = -0.60, p = 0,285) 

och med FI_1 (r = -0.70 p = 0,188). VO2peak (ml/min) korrelerade medelstarkt 

med FI_2 ( r = -0.70, p = 0,188) medans VO2peak (ml/kg/min) visade på en svag 

korrelation med FI_2 (r = -0.30 p = 0,624).  VT visade på en icke signifikant svag 

negativ korrelation med FI_2 (r = -0.36 p = 0,553) och en medelstarknegativ 

korrelation med FI_tot (r = -0.67, p = 0,219). Sambandet mellan VT och FI_1 

visade på en icke signifikant men stark korrelation (r = -0.82 p = 0,089). 

Konklusion: Denna studie kunde inte påvisa något signifikant samband trots 

bitvis medelstarka korrelationer mellan VO2peak, VT och utmattning vid ett 

sportspecifikt RSA test hos de unga ishockeyspelare som medverkade i studien.  

Sökord: skridskoåkning, uthållighet, utmattning, återhämtning. 
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Introduktion 

Ishockey är en högintensiv kontaktsport som kräver styrka, uthållighet och en hög 

nivå av teknik av spelarna (Stanula, Roczniok, Maszczyk, Pietraszewski & Zajac, 

2014). Det är en sport som spelas i matcher om 3 gånger 20 minuter med cirka 15-

17 minuter vila mellan perioderna. Under perioderna bygger sporten på upprepad 

högintensiv skridskoåkning och fysiskt spel med byten som kan variera från 30 

till 80 sekunder (Roczniok, Adam, Przemysław, Stanula & Gołaś, 2014). Vilan 

mellan byten kan variera från 2 till 5 minuter beroende på till exempel hur många 

spelare och formationer det är i laget, position och coachning (Stanula et al., 

2014). Sprinter är ett vanligt inslag inom bytena i ishockey och kan vara flera till 

antalet under ett byte på till exempel 45 sekunder. Hur många och hur långa 

sprinter kan variera beroende på vilken position spelaren har och vilket 

spelsystem laget använder. Vid forskning inom andra sporter som fotboll och 

basket har forskare använt sig utav tid-rörelse analys för att undersöka de 

fysiologiska kraven för sporterna (Castellano, Blanco-Villaseñor, Álvarez, 2011; 

Abdelkrim, Fazaa, Ati, 2007). Till dagens datum har få studier med denna typ av 

analys genomförts inom ishockey (Green, Bishop, Houston, McKillop, Norman, 

Stothart, 1976; Lafontaine, Lamontagne, Lockwood, 1998).  

Därmed är det svårt att säga exakt hur sporten karaktäriseras utav dessa sprinter, 

och speciellt inom ungdomsishockey. Svenska ishockeyförbundet (2013) delar 

upp den svenska ishockeyn i barn (upp till U10), ungdom (U11-U16) och 

juniorishockey (U16-J20).  Inom ungdomsishockey finns hos de flesta föreningar 

en policy där man syftar på att alla spelar lika. Oavsett position, kunskapsnivå 

eller matchläge ska alla spelare få spela lika mycket, i ett sådant läge kan vilotiden 

vara mer bestämd beroende på lagets storlek. Därmed ställs inte lika höga krav på 

unga ishockeyspelare gällande prestation, utan istället på utveckling. Det är när 

spelare når junioråldern som krav börjar ställas på spelare och för ungdomstränare 

kan det vara bra att lägga en bra grund med goda vanor när det gäller träningen 

(Svenska ishockeyförbundet, 2013). Detta för att förbereda spelarna för eventuella 

framtida satsningar. 
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När flera sprinter upprepas krävs förmågan att snabbt återhämta sig för nästa byte, 

den förmågan att upprepat producera hög effektutveckling ger en fördel gentemot 

motståndaren. Detta har definieras som att idrottare i dessa sporter upprepade 

gånger producerar maximal eller nära maximala insatser, som är skilda med korta 

återhämtningar bestående utav komplett vila eller låg till måttlig intensiv aktivitet. 

Detta över en längre tidsperiod (1-4 timmar), vilket bildar begreppet repeated-

sprint ability (RSA) (Bishop, Spencer, Duffield, Lawrence, 2001; Girard et al., 

2011). Vanligtvis används variabeln fatigue index (FI) när RSA undersöks, denna 

räknas ut genom att beräkna minskningen i prestationen (utmattning) från första 

till sista sprinten. Dessa sprinter beskrivs som maximal arbete som sker ≤10 

sekunder, där den maximala hastigheten och effekten kan hållas sprinten ut.   

Maximalt arbete mer än 30 sekunder anses istället som ”all-out” där en minskning 

utav hastighet och effekt är mer påtaglig (Girard et al., 2011). Vilket skulle mer 

kunna likna ett hockeybyte då det sker mellan 30-80 sekunder. Dock utförs oftast 

inte maximalt arbete under hela bytet utan spelarna verkar spendera mycket tid 

genom att glida på isen och försöka läsa spelet för att sedan reagera på vad de ser 

och agera (Lafontaine, Lamontagne, Lockwood, 1998).  

 

Girard, Mendez-Villanueva och Bishop (2011) hävdar att för sporter som 

karaktäriseras av bland annat explosiva och korta snabba sprinter, krävs det en 

förmåga att snabbt kunna återhämta sig. Förmågan att kunna återhämta sig inom 

lagsporter är en självklar fördel då idrottare sällan vinner fördel på att vara trött, 

återhämtning definieras som att kunna återställa musklerna till dess 

ursprungstillstånd efter ett utövande (Tomlin & Wenger, 2001).  

Detta betyder att en förutsättning för att en ishockeyspelare skall kunna prestera 

bra under hela matchen är att ha en god förmåga att återhämta sig mellan bytena. 

 

Girard et al. (2001) hävdar att RSA som en avgörande fysisk komponent för 

lagsporters prestation är diskuterat. De hävdar även att förmågan att inte minska 

prestationen i dessa sprinter kan ibland bestämma det slutliga resultatet i en 
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match. Detta genom att kunna producera tillräckligt med kraft för att genomföra 

en bra sprint och slå sin motståndare i kamp om bollen till exempel.  

Under sprinterna aktiveras olika energisystem varifrån individen får sin energi 

ifrån. Enligt Ratamess (2011, s. 117) används fosfokreatin systemet (PCr) vid 

intensivt arbete <6 sekunder och mellan 6-30 används en kombination mellan PCr 

och glykolysen som primära energisystem. Glykolysen är nedbrytningen utav 

kolhydrater för att kunna skapa ATP i cytoplasman (Ratamess, 2011, s. 108).   

PCr systemets återhämtning har en halveringstid på  21 – 60 sekunder vilket 

betyder den tid som det tar att återställa hälften av en förändring (Harris, Edwards, 

Hultman, Nordesjo, Nylind, & Sahlin, 1976; Bogdanis, Nevill, Lakomy, Graham, 

& Louis, 1996). Eftersom att upprepade sprinter inte är frånskilda med mer än 60 

sekunder vila kan depåerna bara bli delvist påfyllda vilket kan leda till en 

minskning i prestationen vid upprepade sprinter (Girard et al., 2011; Tomlin & 

Wenger, 2001). Detta tyder på att en del till att förbättra sin återhämtning kan vara 

att öka åter synteseringen utav PCr systemet under vilan mellan sprintarna. 

Enligt McGawley och Bishop (2015) producerar den oxidativa aeroba 

energitillförseln < 10 % utav den totala energin vid en 6 sekunders sprint, men vid 

ökande antal sprinter ökar andelen energi från aerob energitillförsel till så mycket 

som 40 %. (McGawley & Bishop, 2015). Cirka en tredjedel utav energikravet 

inom ishockey tillgodoses utav aerob metabolism enligt Montgomery (1988). 

McMahon och Jenkins (2002) påpekade att individer med förhöjd aerob effekt bör 

vara bättre på att återbilda PCr efter en mängd av upprepade sprinter. Dock är det 

fler faktorer som kan påverka RSA, bland annat den anaeroba ventilatoriska 

tröskeln. Den ventilatoriska tröskeln definieras som den träningsintensitet där den 

ökade ventilationen blir oproportionerlig till ökningen utav effekt eller hastighet 

under en stegvist ökande konditionstest (Svedahl & MacIntosh, 2003). Hur vilan 

sker mellan arbetet spelar också roll då Bogdanis et al. (1996) visade på att 

submaximalt arbete mellan cykelsprinter gav bättre kraftuvekling vid sprinterna 

än vid passiv vila. 
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Den aeroba effekten uttrycks som den maximala förmågan att kunna konsumera 

syre och producera energi under träning (Tønnessen, Hem, Leirstein, Haugen & 

Seiler 2013). Detta anges oftast med ett mått (VO2max) som kan uppnås vid 

maximal ansträngning under ett test med stegvist ökande belastning där 2 utav 4 

följande kriterier uppnåtts: En platå i VO2 trots ökande arbetsbelastning, 

Respiratory exchange ratio (RER) > 1.10, Borgskala > 17 eller en puls inom minst 

10 slag/minut under ålders-estimerad maximal puls (Haff & Dumke, 2012, s. 

210). VO2max är det mått som anses vara bäst på den maximala 

syreupptagningsförmågan som även kan kallas för aerob fitness (Ratamess, 2011, 

s. 142). För att uppnå VO2max under ett maximalt test krävs en platå av VO2 trots 

ökande arbetsbelastning, men ibland nås aldrig någon platå.  

Det finns flera kriterier för att ha uppnått en platå, dessa inkluderar en ökning av 

VO2 under sista delen av testet att vara mindre än: 150 ml eller 2,1 ml/kg/min vid 

2,5 % ökning av hastighet på löpbandet, 2 standardavvikelser av medelvärde 

under tidigare nivåer, 2 ml/kg/min vid 5-10 % ökning av intensitet (Armstrong & 

Welsman, 1994). Speciellt vid tester på unga individer (10-14 år) nås sällan en 

platå gällande VO2 och bör därefter inte vara ett kriterier för att uppnå maximalt 

syreupptag. Den lämpliga termen är då istället VO2peak, som representerar den 

högsta syreförbrukning under ett konditionstest till utmattning (Armstrong & 

Welsman, 1994; Baquet, Praagh & Berthoin, 2003; Rowland & Cunningham, 

1992; Rowland, 1993. Hos unga pojkar sker en nästan linjär ökning av VO2peak 

(L/min) med ~ 150 % från 8-16 års ålder. Där den största ökningen sker 

någonstans mellan 13-15 år (Armstrong & McNarry, 2016). 

 

Den aeroba effekten verkar vara en påverkande faktor gällande återhämtningen 

vid upprepade sprinter. Därför syftade denna studie till att undersöka om den 

aeroba effektens samband med ungdomsishockeyspelares upprepade 

sprintförmåga. Då genom ett RSA test som involverade högintensivt arbete runt 

cirka 30 sekunder som också var sportspecifikt med rörelser som liknade sporten. 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan 

unga ishockeyspelares upprepade sprintförmåga (RSA) i ett sportspecifikt test och 

deras VO2peak och VT. 

Frågeställning: 

Kan unga ishockeyspelare med lägre FI %  under ett RSA test på is 

förklaras av deras VO2peak eller VT? 

Metod 

Försökspersoner 

Elva friska pojkar rekryterades som försökspersoner (FP) via ett 

bekvämlighetsurval då författaren själv var ansvarig tränare för det hockeylag 

spelarna rekryterades utifrån. Alla FP var aktiva ungdomsishockeyspelare i ett 

U14 lag i Jämtland/Härjedalens ishockeyförbunds seriespel. Inklusionskriterier 

för att medverka i studien var att vara en aktiv ungdomsishockeyspelare med 

utespelarposition samt vara frisk och skadefri. Föräldrar kallades in till ett 

informationsmöte eftersom att spelarna inte var myndiga, vid mötet delades 

informationsbrev ut samt frågor kunde ställas till testledaren. Deltagarna blev 

informerade att de när som helst under studien kunde avbryta sin medverkan, för 

att delta i studien krävdes en signatur på samtyckesformuläret (Bilaga 1) utav 

både spelare och föräldrar. Fem försökspersoner lyckades fullfölja hela studien 

(13 ± 0 år, 165 ± 10 cm, 51 ± 11 kg). Fyra FP tvingades avbryta sin medverkan i 

studien på grund utav skada eller sjukdom. Ingen utav skadorna uppkom på grund 

utav studien utan skedde på övriga träningar och matcher. Resultat från resterande 

två exkluderades på grund utav felande mätinstrument under on-ice testet.  

Procedur 

Studien var en tvärsnitts studie som omfattade två olika testtillfällen som var 

skilda med cirka 14 dagar, dessa två tillfällen genomfördes under spelarnas 

ordinarie ishockeysäsong. Tillfällena planerades efter ishockeylagets schema för 

att undvika träningar och matcher. Det första testtillfället som bestod utav ett off-

ice test genomfördes under två dagar där deltagarna delades upp, detta för att 
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passa ishockeylagets schema. Det andra testtillfället genomfördes under en dag 

där testet var ett on-ice test. En FP genomförde off-ice testet 14 dagar efter on-ice 

testet istället för innan på grund utav sjukdom vid första testtillfället.  

Off-ice test 

För att fastställa deltagarnas VO2peak och VT genomfördes ett stegvist ökande 

maximalt syreupptagningstest på löpband (Rodby RL1602E, Rodby innovation, 

Vänge, Sverige) i studentlaboratoriet på Mittuniversitetet i Östersund. 

Försökspersonerna fick informationen innan testet att anlända utvilad och med 

bekväma löparskor samt lämplig klädsel. Längd och vikt noterades för varje FP 

när de anlände (Seca 7047021094, Seca, Hamburg, Tyskland) och därefter fylla i 

ett hälsoformulär (Bilaga 2) och en genomgång utav testet.  Testet började med en 

5 minuter lång lugn uppvärmning på löpband med en belastning på 3,5 km/h och 

1 % lutning. Efter uppvärmningen genomfördes ett maximalt syreupptagningstest 

med Bruce protokoll (Cammen-van Zijp et al., 2010). 

Innan testet blev FP informerad om hur dem avbryter testet genom att hoppa av 

bandet och för extra säkerthet användes en säkerhetssele med nödstoppsfunktion 

vid eventuellt fall. Bruce protokoll är ett stegvist ökande maximalt test protokoll 

som var tredje minut ökar både lutning och hastighet på löpbandet. 

Försökspersonerna sprang så länge de orkade och försökte hänga med löpbandet 

tills maximal ansträngning hade  nåtts. Direkt efter testet fick FP uppskatta 

ansträngningen för hela kroppen via en Borg-skala (Borg, 1990). Testet skedde 

med en direkt breath-by-breath mätning med syreupptagningsmaskinen Cosmed 

(Cosmed- Quark, CPET, Cosmed, Rom, Italien). Innan varje test kalibrerades 

systemet för omgivning, gaskoncentration och flöde. Koncentrationen för gasen 

vid kalibreringen var 4,5 % CO2 och 16 % O2, vid kalibrering utav flödesmätaren 

användes en luftspruta med 3 liters volym. 

Variablerna som undersöktes var VO2peak (ml/kg/min & ml/min) och VT 

(%VO2peak), som erhölls vid ett uppnående av olika kriterier. Kriterier för att nå 

VO2peak var att minst 2 utav 3 följande kriterier uppnåtts: Respiratory exchange 

ratio (RER) > 1.10, Borgskala > 18 eller maximal puls (220 – ålder - 10 slag/min) 

(Peterson et al., 2015). 

http://mitt-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Cammen-van+Zijp%2c+Monique+&vl(13500398UI0)=creator&vl(16412103UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=MIUN&scp.scps=scope%3a(MITT)%2cscope%3a(MITT-WEB)%2cscope%3a(MITT-DIVA)%2cscope%3a(MITT-SFX)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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För att undersöka om en platå gällande VO2 uppnåtts, sattes kriteriet för en platå 

till att inte öka mer än 2 ml/kg/min från näst sista nivån. VO2peak räknades ut som 

ett medelvärde från de sista 30 sekunderna på avslutande nivå. Den ventilatoriska 

tröskeln ansågs som den träningsintensitet där den ökade ventilationen blir 

oproportionerlig till ökningen utav motståndet vid testet och räknades ut genom 

att plotta VO2 mot VCO2, RER mot tid, VE/VCO2 och VE/VO2 mot tid. Ett medel 

för var 15e sekund togs för dessa variabler då det anses vara bättre för att 

upptäcka VT. En subjektiv bedömning gjordes genom att titta på de olika 

plotterna där kriterier för att uppnå VT var: en ökning av RER, en ökning av 

VE/VO2 utan likgiltigt ökning av VE/VCO2 och en icke linjär ökning av VCO2 

(Hebestreit, Staschen & Hebestreit 2000).  

On-ice test 

Det andra testtillfället genomfördes i Näldens Ishall och bestod utav ett RSA test 

med 8 upprepade omgångar utav högintesiv skridskoåkning skilt med 30 sekunder 

passiv vila på is med full hockeyutrustning. Testprotokollet hämtades från en 

tidigare studie (Peterson et al., 2015) där sambandet mellan VO2peak och RSA 

undersöktes hos äldre ishockeyspelare (18-24 år). Testet bestod utav 

riktninsförändringar åt båda hållen, översteg åt båda hållen, två korta och två 

långa sprinter under varje omgång (Figur 1) (Peterson et al., 2015). Distansen för 

varje sprint räknades ut från Svenska Ishockeyförbundets regelbok (2015, s. 6), 

där den första hälften av testet bestod utav cirka 49 meters åkning och andra 

hälften utav cirka 95 meter (total distans cirka 114 meter).  I studien av Peterson 

et al. (2015) erhölls en medel totaltid på 25.05 ± 1.02 sekunder, i denna studie 

uppskattades en medel totaltid på cirka 30 sekunder med tanke på åldersskillnaden 

på försökspersonerna mellan studierna. Tidtagning skedde under testet med 

MuscleLab 6000 wireless timing gates (Ergotest innovation A.S, Norge) för att 

erhålla totaltid, tid för första hälften samt tid för andra hälften av testet. För att 

mäta utmattningen under testet räknades Fatigue index (FI)  ut genom en formel 

för prestations minskning {% tidminskning = (100 * [Total sprint tid/ideal sprint 

tid] - 100)},  total sprint tid var summan av alla sprinter, ideal sprint tid var den 

bästa tiden gånger antalet sprinter (Glaister, Howatson, Pattison & McInnes, 
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2008).  Fatigue index över hela banan (FI_tot), för första hälften (FI_1) och för 

andra hälften av testet (FI_2). 

Försökspersonerna anlände klockan 07:00 och blev informerade om testet och 

uppvärmning. Familjärisering utav testet genomfördes under 2 isträningar veckan 

innan testdagen, då utan tidtagning. Uppvärmningen bestod utav 5 minuter lätt 

joggning följt av 10 repetitioner löpning genom frekvensstege med 3 olika 

genomföranden (höga knän, snabba sprinter & sidohopp). Då hela isytan var 

upptagen med utrusning skedde ingen uppvärmning på isen. Därefter 

genomfördes en lätt mjukning utav hela kroppen, allt detta tog cirka 10-15 

minuter. Direkt efter uppvärmning fick FP börja byta om till hockeyutrustning på 

cirka 15 minuter för att sedan komma ut på isen och genomföra testet.  Testet tog 

cirka 7,5 minuter att genomföra och cirka 15 minuter totalt på is med genomgång 

per deltagare att genomföra, vilket medförde att nästkommande deltagare började 

sin uppvärmning när FP innan genomfört sin uppvärmning och börjar byta om. På 

isen fick FP instruktion om vad som var målet med testet: att åka så fort som 

möjligt varje repetition och ge maximal ansträngning.   

Försökspersonerna fick en genomgång av banan av testledaren både visuellt och 

auditivt och fick sedan själv genomföra en testrunda där de blev tillsagda att åka 

ungefär 50 procent av maximal ansträngning. Varpå FP blev frågad om den kände 

sig säker på slingan, om inte repeterades genomgången. Därefter följde en 3 

minuters vila innan testet startades, varpå deltagaren placerades på startposition 

som var 50 cm bakom första tidsgrinden. Testledaren räknade ner från 10 och 

skickade iväg deltagaren genom banan. Mellan de 8 upprepade maximala 

omgångarna skedde en passiv vila på 30 sekunder, under den vilan fick deltagarna 

stå upp, stå på knä eller ligga ner på isen. Efter att ha passerat sista tidsgrinden vid 

varje sprint gled deltagaren tillbaka till startpositionen. När 10 sekunder av vilan 

återstod förvarnades deltagaren utav testledaren och intog startposition innan 

nedräkning skedde.  
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Dataanalys  

För att analysera data som erhölls i studien användes det statistiska 

analysprogrammet IBM SPSS Statistics (SPSS 22, IBM, New York, US) och 

Microsoft Excel, 2010. Medelvärde och standardavvikelser (SD) räknades ut för 

varje variabel. För att undersöka variablernas normalfördelning användes ett 

Shapiro-Wilk´s test. Även histogram och normal Q-Q plots sågs över, alla 

variabler visade på normalfördelning. Dock eftersom ett lågt antal FP medverkade 

användes det ickeparametriska testet Sperman´s rho, för att undersöka 

korrelationen (Pallant, 2013, s.221).  Korrelationskoefficientens styrka ansågs 

vara stark vid värde över 0.70, medel för 0.45–0.70 och svag för 0.20-0.45 

(O´Donoghue, 2012, s.136,).  För att analysera eventuella skillnader mellan 

omgångarna under on-ice testet användes ett icke parametriskt Friedmans test. 

Wilcoxon signed ranks test användes för att undersöka vart omgångarna skilde sig 

ifrån varandra. Signifikansnivån för studien sattes in priori till α <0,05. 

Figur 1. På startsignal sprintade deltagaren rakt fram till blålinjen och gjorde ett 

stopp åt höger för att fortsätta ner till målområdet där ett stopp åt vänster 

genomfördes.  Därefter sprintade FP över hela banan till tekningscirklarna och 

genomförde överstegsåkning först runt den vänstra cirkeln sedan den högra. För att 

sedan avsluta med en sprint till rödlinjen. Vid blålinjen, målgården och 

tekningscirklarna placeras koner ur för att markera stopp och svängar.  

= Koner   = Däck      = åkriktning   = Tidsgrind 
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Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna i studien informerades om hela studiens upplägg och allt som skulle 

beröra deltagaren under föräldramötet. Där fick FP muntlig information utav 

författaren med chans att kunna ställa frågor, samt ge sitt samtycke till studien. 

Alla uppgifter om deltagarna behandlades anonymt och hanterades bara utav 

författaren och handledaren. Dessutom kommer uppgifterna från deltagaren bara 

att användas för forskningsändamål.  

Resultat 

Testet av skillnader i upprepade mätningar under on-ice testet gav ett Chi-square 

värde på 26 som var signifikant (p =.001), därmed framkallade utmattning (Figur 

3).  Post hoc testet visade att varje omgång var signifikant långsammare än den 

första omgången (p=0.043). VO2peak (ml/kg/min & ml/min) visade inte något 

signifikant samband men medelstark korrelation med FI_tot (r = -0.60, p = 0,285) 

och med FI_1 (r = -0.70 p = 0,188) (Figur 4.). VO2peak (ml/min) korrelerade 

medelstarkt med FI_2 ( r = -0.70, p = 0,188) medans VO2peak (ml/kg/min) visade 

på en svag korrelation med FI_2 (r = -0.30 p = 0,624).  VT visade på en icke 

signifikant svag negativ korrelation med FI_2 (r = -0.36 p = 0,553) och en 

medelstarknegativ korrelation med FI_tot (r = -0.67, p = 0,219). Sambandet 

mellan VT och FI_1 visade på en icke signifikant men stark korrelation (r = -0.82 

p = 0,089). Medelvärden och standardavvikelser för alla variabler som mättes hos 

de 5 deltagarna presenteras i tabell 1. Ingen FP uppnådde en platå av VO2 under 

off-ice testet (> 2 ml/kg/min).  
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Figur 3. Totaltidens medelvärde för varje sprint vid on-ice testet. ● visar 

signifikant skillnad från första omgången (p<0.05). 

 

Tabell 1. Medelvärde och SD för de variabler som undersöktes i studien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1 2 3 4 5 6 7 8

Sekunder 

Sprint 

RSA test On-ice 

Variabel Medel ± SD 

Antal (n)  5 

Borg off-ice 18 ± 1 

Borg on-ice 18 ± 1 

VO2peak (ml/min/Kg) 62.2 ± 4.06 

VO2peak (ml/min) 3141 ± 637 

VT (%VO2peak) 65.8 ± 8.3 

FI_1(%) 8.57 ± 2.87 

FI_2 (%) 9.10 ± 2.33 

FI_Tot (%) 9.01 ± 2.33 

Sprint tid, total (s) 27.40 ± 1.55 

Sprint tid, första hälften (s) 11.52 ± 0.78 

Sprint tid, andra hälften (s) 15.88 ± 0.93 
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Figur 4.  Sambanden mellan VO2peak och fatigue index uppdelat i (A) utmattning 

för hela banan, (B) utmattning för första hälften och (C) utmattning för andra 

hälften av testet. Samt sambandet mellan VT och utmattning för första hälften 

(D), (E) utmattning för andra hälften av testet och (F) utmattning för hela banan.  
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan unga 

ishockeyspelares upprepade sprintförmåga i ett sportspecifikt test och VO2peak och 

VT. Resultatet från denna studie visade inte på något signifikant samband mellan 

VO2peak eller VT och  prestationsminskning i procent vid ett RSA test. 

Frågeställningen som ställdes var: om unga ishockeyspelares förmåga att 

bibehålla prestationen under ett RSA test kan förklaras av deras 

syreupptagningsförmåga. I denna studie kunde inte detta påvisas vilket tidigare 

studier inom andra sporter som fotboll, basket, rugby och handboll har påvisat, 

dock hos äldre individer än i denna studie (Aziz, Mukherjee, Chia & The, 2007; 

Stojanovic et al., 2012; Dardouri et al., 2014). Däremot kunde en tendens till ett 

samband ses då VO2peak både i absolut och relativt värde korrelerade negativt med 

FI_tot med en korrelationskoefficient på r = -0,60, som representerade en medel 

stark korrelation enligt O´Donoghue (2012, s.136), VO2peak (ml/min) visade på en 

medelstark negativ korrelation (r = -0,70) med FI_1 och FI_2.  

I denna studie visade sambandet mellan VT och FI_1 på en icke signifikant men 

stark korrelation (r = -0.82 p = 0,089). Denna nära signifikans och starka 

korrelation med en förklaringsgrad på R
2
 = 48 %, visar på att VT hade ett större 

samband med RSA än VO2peak (R
2
 = 36 %) vid utmattning till första tidsgrinden i 

denna studie. Psotta, Bunc, Hendl, Tenney och Heller (2011) fann att VT gav den 

bästa predikteringen för RSA hos fotbollsspelare, i den studien var dock RSA 

testet kortare med mer anaerobt inslag (20 meter sprint).   

Andra halvan utav testet (FI_2) var den del som Peterson et al. (2015) fann ett 

signifikant samband med VO2peak hos elit ishockeyspelare. Där de menar på att 

under tidsramen den delen spelar in (10-25 sekunder av maximal sprint), är den 

största källan av energi glykolysen och aerob metabolism. En biprodukt från den 

anaeroba glykolysen är fria vätejoner (H
+
), som orsakar en sänkning av pH värdet, 

som i sin tur hämmar enzymer vid glykogenolys som slutligen kan leda till 

utmattning (Sahlin, Harris, Nylind & Hultman, 1976). Därmed kan en viss 

prestationsminskning ske om muskeln inte ges tillräckligt med tid för att rensa 

bort överflödigt H
+
.  Hockeyspelare med hög VO2peak borde vara bättre på att 

buffra H
+
, återställa pH och därmed kunna återhämta sig snabbare (Peterson et al., 

2015).  
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Bishop, Lawrence och Spencer (2003) fann hos kvinnliga landhockeyspelare en 

signifikant korrelation mellan RSA och förändringar av pH blodplasma (H
+ 

koncentration). De studier som har kunnat påvisa ett signifikant samband mellan 

VO2peak eller VO2max och RSA (Peterson et al., 2015; Stanula et al., 2014; Jones et 

al., 2013; Gharbi et al., 2015) menar på att den aeroba effekten har påverkan på 

återhämtningen mellan de upprepade sprintarna, därigenom minska 

prestationsminskningen för varje sprint.  

Anledningen till varför har detta icke signifikanta men bitvis starka samband 

mellan VT, VO2peak och RSA uppstått i denna studie kan vara det låga antalet FP 

(n=5), som skall tas med i beräkning.  Det låga antalet FP medför en större risk 

för typ II fel där ett samband kan finnas men inte kan påvisas. RSA testet som 

genomfördes i denna studie bestod utav 8 maximala omgångar (27.40 ± 1.55 

sekunder) med 30 sekunder passiv vila mellan omgångarna. Försökspersonerna 

uppskattade sin ansträngning via borgskala på 18 ± 1. Detta tyder på att 

försökspersonerna bör ansträngt sig maximalt under on-ice testet då samma 

uppskattning gjordes under det maximala off-ice testet. 

Då unga indivier verkar vara mer försörjda av aerob metabolism än vuxna 

(Boisseau & Delamarche, 2000), kan en faktor till ett möjligt samband vara att de 

utnyttjar en stor del av aerob metabolism under själva arbetet. Detta medför att 

den glykolytiska energiproduktionen inte sker i lika stor andel (Aucouturier, 

Baker, & Duche., 2008). Den största förklaringen skulle kunna vara en ökad 

restaurering av PCr depåer för de försökspersoner med högt VO2peak. Vilket kan 

vara avgörande i on-ice testet som användes i studien där arbetet vid första hälften 

av testet bestod utav 11.52 ± 0.78 sekunders skridskoåkning.  

En annan faktor skulle kunna vara att individer med sämre förmåga att producera 

högintensivt arbete med PCr systemet under första sprinten, skulle erhålla mindre 

prestationsminskning då de blir mer jämna i sitt utförande. 

Det är omdiskuterat om VT och laktat tröskeln uppkommer vid samma tillfälle, 

men det verkar som att dessa två variabler inte alltid sker tillsammans (Svedahl & 

MacIntosh, 2003). Enligt Haff och Dumke (2012, s. 212-213) uppkommer VT då 

en ansamling utav CO2 sker i blodet som i sin tur stimulerar till ökad ventilation. 
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Därmed är VT en indikation på en abrupt ökning av blod laktat och en 

efterföljande minskning av pH kocentrationen i blodet. Men när tröskeln väl 

uppstår hos ungdomar blir de mer påtagligt påverkade av den (Washington, 1989).  

Anledningen till varför barn och unga inte kan producera laktat i samma mängder 

som vuxna, tycks vara på grund utav deras energileverans från den anaeroba 

metabolismen verkar vara begränsad eftersom deras glykolytiska kapacitet genom 

minskad sympatikus stimulering. Dessutom under återhämtning från hård träning 

verkar det som om barn och ungdomar har lägre blod laktat och H
+
 nivåer än 

vuxna (Boisseau & Delamarche, 2000). Vilket även kan förklara varför ungas VT 

uppkommer vid ett senare skede än vuxna. Därmed kan det vara så att unga 

idrottare inte behöver lika lång vila som vuxna för att återhämta sig från 

högintensivt arbete. Till viss del kan detta förklara det icke signifikanta men 

starka samband mellan VT och FI_1 (r =0.82) då individer med högre VT kan 

arbeta på en högre intensitet innan VT uppstår.  

En annan variabel som har betydelse i ett on-ice RSA test är individens 

skridskoteknik som inte undersöktes i denna studie. För att undersöka 

skridskotekniken kan avancerad teknik som trycksulor användas men detta 

gjordes inte i denna studie. En skicklig skridskoåkare kan arbeta med mindre 

ansträngning än vad en med sämre teknik skulle göra, detta genom att åka 

snabbare och vara snabbare i vändningar och översteg (Peterson, et al., 2015). 

Hos ungdomsishockeyspelare kan skridskotekniken variera då spelarna i den 

åldern fortfarande är under inlärning utav de flest grundläggande tekniska 

momenten som krävs för ishockeyspelare (Svenska hockeyförbundet, 2016).  

Valet att inte bara relatera VO2peak till kroppsvikten utan att även uttrycka det i ett 

absolut värde, gjordes då det kan finnas stor viktskillnad hos unga individer. Att 

relatera VO2peak till kroppsvikten hos barn är omdiskuterat men är ändå den mest 

använda skalningen för att normalisera VO2peak data (Armstrong et al., 1999).  

Däremot kan det vara befogat att använda kroppsvikten som skalning i denna 

studie då större delar av kroppens muskelgrupper användes och mot gravitationen 

i off-ice testet (Sunnegårdh & Bratteby, 1987; Armstrong & McNarry, 2016).  



16 

 

Bruce protokoll på löpband användes till undersöka den maximala 

syreupptagningsförmågan för att det oftast används vid test på barn och ungdomar 

(Cammen-van Zijp et al., 2010). Maximala syreupptagningstester inom ishockey 

genomförs oftast på löpband eller cykelergometer men även i vissa fall skridsko-

löpband (Stanula et al., 2014; Peterson et al., 2015). Valet att använda löpband var 

med tanke på att försöka på bästa sätt efterlikna rörelsen i sporten, vid cykling 

behövs inte kroppsvikten bäras upp. Det absolut bästa hade varit att genomfört 

off-ice testet på is med portabel syreupptagnings maskin eller på skridsko-

löpband, vilket inte kunde genomföras i denna studie. 

Till skillnad från Peterson et al. (2015) var vilotiden mellan omgångarna vid RSA 

testet annorlunda då med en kortare vila i denna studie (30 sekunder) till skillnad 

från 90 sekunder som användes i deras studie. I deras studie hävdade dem att 90 

sekunder vila mellan dessa 8 sprinter á cirka 25 sekunder var en för lång vila och 

gav försökspersonerna tillräcklig vila för att återhämta sig.  Därmed sattes en 

kortare vilotid i denna studie, 30 sekunder passiv vila. Syftet med ett RSA test är 

att framkalla trötthet hos utövaren och därmed undersöka hur stor trötthet den 

erhåller. Ett annat syfte med RSA testet var att det skulle vara sportspecifikt, 

vilket menas med att det skall efterlikna sporten i sig så mycket som möjligt. 

Detta genom samma rörelsemönster som en spelare vanligtvis använder i sporten. 

I detta test fick FP åka igenom en slinga på isen som varade cirka 25-30 sekunder 

vilket motsvarar ungefär ett hockeybyte. Slingan bestod utav olika rörelsemönster 

som utförs utav hockeyspelare så som, översteg åt båda håll, stopp åt båda håll, 

snabb acceleration och sprint över hela banan. On-ice testet visade på en 

signifikant ökning av sprint tiderna från första omgången till den åttonde, vilket 

indikerar på en viss uttröttnad. Testets test-retest förmåga har inte fastställts då till 

dagens datum Peterson med flera (2015) är den enda publicerade studien som 

genomfört testet och dem gjorde inget sådant test. Däremot hävdade dem att 

testets enkelhet är i likhet med andra validerade RSA test. 

Noterbart är att ingen bonferroni justering av signifikans nivån gjordes vid 

Wilcoxon signed ranks test. Detta på grund utav att nivån ansågs bli för hårt ställd 

vid denna justering, därmed behölls signifikansnivån (p<0.05). 
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Begränsningar i denna studie var det låga antalet försökspersoner som 

genomförde studien. Det initiala antalet var 11 stycken som skulle medverka i 

studien, off-ice testet genomförde 10 av dem. On-ice testet genomförde 8 stycken 

vilket resulterade i att 7 stycken hade genomfört både testerna, de 4 som inte 

fullföljde studien gjorde det på grund av skada eller sjukdom. Utav de 7 som 

fullföljde studien blev två FP exkluderade på grund utav felande mätinstrument 

under on-ice testet som upptäcktes i efterhand. Båda deltagarnas tider från första 

och sista omgångarna var felaktiga då de var mellan 30-40 sekunder längre än de 

övrigas. Anledningen till detta var troligtvis att under vilan mellan omgångarna 

lyckades FP bryta laserstrålen på första tidsgrinden med klubban. Detta hade 

kunnat hindras om fler testledare medverkat vid själva testet, vid testtillfället var 

det bara en testledare som genomförde testet. Uppvärmningen inför on-ice testet 

hade kunnat vara mer standardiserat då den som genomfördes i studien bestod 

utav ishockeylagets ordinarie uppvärmning inför match. Att bedöma VT behövs 

erfarenhet och ett tränat öga då det till stor del är en subjektiv bedömning. För 

pojkar under 14 år sker VT oftast vid 55-60% av VO2peak (Armstrong & Barker, 

2009), i denna studie uppkom VT mellan 52-73% av VO2peak vilket visar på att 

bedömningen av VT i denna studie kan anses vara trovärdig. Vidare forskning bör 

tänka på att erhålla tillräckligt antal FP men även använda standardiserad 

uppvärmning och fortsätta fokusera på att definiera vilka faktorer som har störst 

påverkan på RSA hos ungdomar.  

Konklusion 

Det sportspecifika on-ice RSA testet som genomfördes i studien visade på en 

signifikant prestationsminksning via utmattning. Denna studie kunde inte påvisa 

något signifikant samband trots bitvist starka korrelationer mellan VO2peak, VT 

och utmattning vid ett sportspecifikt RSA test hos de unga ishockeyspelare som 

medverkade i studien.  

Tack till 

Tack till spelare, föräldrar och ledare i Östersunds IK´s Team 02 och tack till Näldens 

IF för hyrandet av ishallen. Även ett tack till Glenn Björklund för handledandet genom 

studien. 
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Bilaga 1  

 

Informationsbrev om och förfrågan om deltagande i 

studie 

 

 

 

Bakgrund 

Ishockey är en högintensiv kontaktsport som kräver god fysik och bra teknik, 

enligt forskning så kommer cirka en tredjedel utav energin som en hockeyspelare 

behöver ifrån aerob metabolism (konditionen). Det betyder att konditionen spelar 

roll hos en hockeyspelare, därför vill man kunna testa en hockeyspelares 

kondition. Detta kan man göra på is i form av beep-test till exempel och utanför 

is, oftast på löpband eller cykel. Sambandet mellan att utföra hårt arbete på isen, 

återhämta sig snabbt och ens kondition är något som är aktuellt i dagens 

forskningsläge. Därför kommer denna studie att handla om just det, att undersöka 

om det finns något samband mellan unga ishockeyspelares upprepade 

sprintförmåga (RSA) i ett sportspecifikt test och deras maximala 

syreupptagningsförmåga (VO2peak). Visst låter det intressant! Nu har du 

möjligheten att vara med och medverka i denna studie. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka skillnaden mellan ett on-ice och off-ice 

syreupptagningstest på ungdoms ishockeyspelare. Detta för att se om on-ice testet 

är jämförbart med off-ice 

Ansvariga 

  

Dan Jönsson 

073 0464920 

dajo1313@student.miun.se 



23 

 

Ansvariga personer som kommer att ha kontakt med deltagarna och som kommer 

ta hand om all data som samlas in är: Dan Jönsson (författaren), Glenn Björklund 

(Handledare) och en testledare. 

Fördelar med att vara med 

Genom att medverka i denna studie kan man: 

 Om man vill få veta sin syreupptagningsförmåga både på is och utanför.  

 Vara med och påverka idrottsforskningen inom ishockey 

 Lära sig mer om sin egen kropp och hur den presterar på och utanför is 

Risker 

Vid on-ice testet är riskerna inte större än vid en vanlig ishockeyträning, 

deltagarna kommer att ha full utrustning förutom skulder skydd och hjälmgaller. 

Vid off-ice som sker på löpband kan en viss skaderisk finnas om deltagaren är 

ovan att löpa på löpband men deltagaren kommer att använda säkerhetssele för att 

minimera den risken. Eftersom att både testen skall utföras med maximal 

ansträngning kan deltagare med astma eller liknande känna obehagskänsla. Men 

deltagaren har rätt att avbryta närsomhelst utan konsekvenser. 

Hur går studien till? 

Studien är en så kallad tvärsnitts-studie där man undersöker någonting här och nu. 

Deltagarna i studien kommer att först få genomföra ett on-ice test och sedan inom 

14 dagar genomföra ett off-ice syreupptagningstest. 

On-ice: Deltagarna kommer att åka en skridskoslinga (se figur 1). Slingan består 

utav cirka 20-25 sekunders maximal åkning med 30 sekunder passiv vila, detta 

repeteras 8 gånger. Timing-gates kommer att användas för att mäta tiden i 

sekunder under själva testet med en mellantid vid första blålinjen. Deltagarna 

kommer att ha full utrustning inklusive klubba men ingen puck. Testet kommer att 

genomföras i Näldens Ishall under två dagar(lördag-söndag), med deltagarna jämt 

fördelade på dessa två dagar (cirka 30 minuter/FP).  
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Off-ice: Syreupptagningstestet off-ice kommer att genomföras i studentlabbet på 

mittuniversitet 14 dagar efter on-ice testet. Vid ankomst registreras kroppsvikt och 

längd, sedan utfört ett maximalt syreupptagningstest på löpband med ett Bruce 

protokoll (se tabell 1). Deltagarna skall anlända utvilad och med bekväma 

löparskor samt lämplig klädsel. off-ice testet kommer även det att delas upp på två 

dagar (lördag-söndag), med en beräknad tidsåtgång på cirka 45 minuter/FP. 

 

Bruce protokoll  

 

Frivillighet 

Deltagaren har under hela studien full rätt att avbryta sin medverkan utan 

konsekvenser. 

Resultat redovisning 

Resultatet från studien kommer att presenteras vid examinationen av författaren 

på mittuniversitetet, dit är deltagaren välkommen att komma och lyssna. Alla 

resultat från studien kommer att vara avidentifieras vilket gör att deltagaren blir 

anonym i studien.  Vill man ta del av sina resultat får man det och deltagaren kan 

även få en kopia av den färdiga uppsatsen.                                                                                                                                  

Samtycke 

Jag har blivit informerad både muntligt och skriftligt om studien och mitt 

deltagande, jag är även informerad att jag kan när som helst avbryta min 

medverkan utan konsekvenser och motivering.                                                                                                                            

Underskrift 

Testdeltagare_____________________________Ort/Datum__________________ 

Underskrift 

Målsman_________________________________Ort/Datum_________________ 
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Underskrift 

Målsman_________________________________Ort/Datum_________________ 

Underskrift 

Författare________________________________Ort/Datum__________________ 

Bilaga 2.  

 
Hälsoformulär 

Datum:_______________       Peronsnummer (12 siffor): ______________ 

Namn: _______________       E-postadress: _________________________ 

Mobiltel: _____________       Tel anhörig (ICE): _____________________ 

Vikt (kg):____ Längd (m):____ Känd maxpuls:____(mmHg) Vilo-Hla 

(mmol/L):___ 

B-Hb (gr/L):____ B-EVF (%):___ B-Glukos (mmol/L):____ Blodtryck:_____ 

Vänligen fyll i och besvara följande frågor inför test: 

Har du någon skada som du upplever kan påverka din prestationsfrömåga?    

Om ja, 

vilken/vilka:_____________________________________________________ 

Har du/har haft någon känd lung- eller hjärt/kärlsjukdom? 

Om ja, 

vilken/vilka:_____________________________________________________ 

Har du någon annan känd sjukdom? 

Om ja, 

vilken/vilka:_____________________________________________________ 

Använder du någon/några mediciner? 

Om ja, 

vilken/vilka:_____________________________________________________ 

Om du röker/snusar, när rökte/snusade du 

senast?____________________________ 

När drack du senast någon koffeinhaltig 

dryck?______________________________ 

Ja    Nej 

 

Ja    Nej 

 

Ja    Nej 

 

Ja    Nej 
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När var du senast 

förkyld?_______________________________________________ 

Känner du dig fullt frisk 

idag?____________________________________________ 

Om nej, 

varför?________________________________________________________ 

Hur många träningstimmar har du haft senaste 

året?___________________________ 

Hur många timmar och på vilken intensitet har du tränat de senaste: 

(Skatta intensiteten mellan 1-10; 1 = Mycket lätt, 10 = Mycket ansträngande) 

24 timmarna:____________  Intensitet: ____________ 

3 dagarna: ______________  Intensitet: ____________ 

Jag genomför dagens test på egen risk: 

Datum:_______________  

Underskrift:_____________________________________ 

Målsmans underskrift (<18 

år):____________________________________________ 

Testledare:_________________________________________________________

___ 

  

 

 


