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Sammanfattning  

Bakgrund: Sportfysioterapeuter hjälper atleter att förbättra sport-specifika förmågor. Inom 

ishockey är slagskottet den skotteknik som producerar den snabbaste puckhastigheten. 

Handgreppsstyrka har visat sig vara viktig för en hockeyspelares sport-specifika förmågor 

och klubbrörelser. Skridskohastighet är en viktig variabel sett till hockeyspelares 

övergripande prestationsnivå.  

 

Syfte: Att undersöka den genomsnittliga maximala skotthastigheten, den genomsnittliga 

maximala handgreppsstyrkan och den genomsnittliga maximala skridskohastigheten hos en 

grupp manliga svenska elithockeyspelare och undersöka sambandet mellan den maximala 

skotthastigheten och den maximala handgreppsstyrkan samt skridskohastigheten. 

 

Metod: Ett lag på tjugotre manliga elithockeyspelare tillfrågades varav tjugo deltog i studien. 

Endast utespelare tillfrågades. Tvärsnittstudie med kvantitativ ansats bestående av enstaka 

mätningar på en grupp. Skotthastighet, handgreppsstyrka och skridskohastighet mättes en 

gång per testperson vid tre separata tillfällen. 

 

Resultat: Sjutton hockeyspelare slutförde studien. Den genomsnittliga maximala 

skotthastigheten var 128,167 km/h. Den genomsnittliga maximala handgreppsstyrkan var 

60,2 kg. Den genomsnittliga skridskohastigheten var 1,405s mätt på en sträcka av 15 meter. 

Sambandet mellan skotthastighet och handgreppsstyrka var svagt negativt och ej statistiskt 

signifikant (r=-0,042; p=0,876). Sambandet mellan skotthastighet och skridskohastighet var 

svagt negativt och ej statistiskt signifikant (r=-0177; p=0,508).      

 

Konklusion: De genomsnittliga maximala värdena på skotthastighet, handgreppsstyrka och 

skridskohastighet är jämförbara med andra studiers värden. Sambandet mellan skotthastighet 

och handgreppstyrka samt skridskohastighet var svagt vilket pekar på att dessa faktorer inte 

är en indikator på skotthastigheten vid ett slagskott. Fler studier behövs för att stödja studiens 

resultat.   
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Abstract 

Background: Sportsfysiotherapists help athletes improve their sport-specific abilities. In ice-

hockey, the slap shot is the shot-technique that produces the greatest puck velocity. Hand grip 

strength have shown to be important to hockey players sport-specific abilities and stick 

movements. Skating speed is an important variable for the hockey players overall 

performance.  

  

Aim: To investigate the mean hand grip strength, skating speed and shooting speed on a 

group swedish male elite ice-hockey players and investigate the correlation between these 

factors.   

  

Methods: A team of twentythree male elite hockey players were asked to participate in the 

study. Twenty players participated. A cross-sectional study with a quantitative approach 

consisting of single measures on one group. Puck velocity, handgrip strength and skating 

speed were measured one time per player on three separate sessions.  

  

Results: Seventeen hockey players completed the studie. The mean puck velocity was 

128,167 km/h. The mean hand grip strength were 60,2 kg. The mean shooting speed were 

1,405s measured on a distance of 15 meters. The correlation between puck velocity and hand 

grip strength were not statistically significant weak negative (r=-0,042; p=0,876). The 

correlation between mean puck velocity and shooting speed were not statistically significant 

weak negative(r=-0,177; p=0,508).  

  

Conclusion: The mean maximal values of puck velocity, hand grip strength and shooting 

speed are comparable with similar values from other studies. The correlation between puck 

velocity and hand grip strength and shooting speed were weak which indicate that these 

factors do not affect the puck velocity from a slap shot. Further studies are needed to 

strengthen this study's result.  

  

Keywords: puck velocity, skating speed, hand grip strength, ice-hockey. 
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1.0 Bakgrund  

1.1 Inledning 

Ishockey är en växande sport sett världen över som ständigt fortsätter att växa i antal utövare. 

I denna stegrande takt ökar även behovet av fortsatt forskning inom ämnet som kan leda till 

vidare utveckling hos dagens ishockeyspelare sett till hockey-specifika förmågor som till 

exempel skott och skridskoåkning (1). Vidare kan mer forskning hjälpa fysioterapeuter att 

utveckla dessa hockey-specifika förmågor hos spelare (2). 

Det har visats att ishockeyspelares generella prestationsnivå till stor del har att göra med 

förmågan att avlossa ett skott med optimal precision och hastighet (3). Därav blir 

puckhastigheten en avgörande faktor för ett lyckat skott som resulterar i att det blir mål (4). 

Det finns olika typer av skottekniker: slagskott, dragskott, handledsskott och backhandskott 

(5). De två vanligaste skotteknikerna är slagskott och handledsskott (5, 6). Denna studie 

kommer att fokusera på slagskott då forskning visat att slagskottet är den skotteknik som 

producerar högst puckhastighet (4, 6-10). 

1.2 Ishockey som idrott 

Ishockeyn är en sport som är överrepresenterad av män (11). Sverige har i dagsläget cirka 

85 000 aktiva spelare på varierande nivåer. De tre högst rankade ligorna i landet är Svenska 

Hockey Ligan (SHL), Allsvenskan samt Hockeyettan. Dessa tre ligor räknas som elitnivå för 

seniorer (12). Ishockey är beskrivet som en komplex idrott där kraven på flertalet fysiska som 

såväl psykiska kapaciteter är höga. Dessa kapaciteter innefattar hög muskelstyrka och 

förmåga att utveckla hög effekt, anaerob kapacitet samt aerob kapacitet (13).  

En typ av muskelstyrka som visat sig vara viktig för ishockeyspelare är handgreppsstyrka då 

den är avgörande för spelarens förmåga att utföra komplexa rörelser med klubban samt andra 

hockeyspecifika rörelser såsom dribblingar, passningar och skott (1). En annan förmåga som 

är essentiell för prestationsnivån hos en ishockeyspelare är skridskoåkningen (14). Förmågan 

att kunna skapa och bibehålla en hög skridskohastighet från ena sidan isytan till den andra 

anses vara en av de viktigaste egenskaperna för en elit-ishockeyspelare (15).  

1.3 Fysioterapins roll inom sport 

Fysioterapi som yrke har utvecklats mycket de senaste åren, vilket leder till mer kunskap 

inom fler områden och gör att fysioterapeuter kan specialisera sig inom ett område (2, 16). 
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Fysioterapeuter som väljer att specialisera sig inom sport refereras till som 

“sportfysioterapeuter”. Sportfysioterapeutens roll innefattar uppgifter som att förebygga 

skador, leda rehabilitering och skapa träningsprogram som hjälper atleter att förbättra deras 

sport-specifika förmågor. För att kunna utföra dessa uppgifter använder sportfysioterapeuten 

sport-specifik kunskap. För att få sport-specifik kunskap inom en sport så behövs ständigt ny 

och innovativ forskning inom området (2).  

1.4 Slagskottet  

Inom ishockeyn används vanligen slagskottet när en spelare vill frambringa så hög 

puckhastighet som möjligt (9). Slagskottet är den skott-teknik som har visat sig producera 

den snabbaste puckhastigheten (4, 6, 8-10) med uppmätta värde upp till 200km/h (8). Enligt 

Bezak et al. (6) ligger det uppnådda normalvärdet för professionella och semiprofessionella 

ishockeyspelares slagskott på 125.2 ± 12.6 km/h. 

Ett slagskott sker när spelaren fattar klubban med båda händerna 40-60 cm ifrån varandra och 

snabbt svingar klubban neråt i en pendellik rörelse från sida till sida (9).  Pearsall et al. (3) 

delar upp slagskottet i sex olika faser: “backswing”, “downswing”, “preloading”, “loading”, 

“realease” och “follow-through”. I “backswing”-fasen så förs klubban bakåt. I “downswing”-

fasen så förs klubban nedåt mot isen och pucken. I “preloading”-fasen så får bladet på 

klubban kontakt med isen vilket leder till att klubban böjs. I “loading”-fasen så träffar 

klubbans blad pucken. I ”release”-fasen så skickas pucken iväg från underlaget. I “follow-

through”-fasen så fortsätter sedan klubban i rörelsebanan (3, 17). Vid utförandet av ett 

slagskott så krävs det aktivering av överkroppens muskulatur (6). De muskelgrupper som 

visat sig vara mest involverade vid ett slagskott mätt vid puckkontakt är följande: 

handledsextensorerna, handledsflexorerna, triceps brachii, lattisimus dorsi, pectoralis major, 

främre deltoideus samt biceps brachii (6, 18, 19).  

Hur hårt och lyckat ett slagskott är beror på olika komponenter där teknisk skicklighetsnivå, 

muskelstyrka, materialtyp på klubban samt isens tillstånd väger tyngst i avseendet (3). 

Det finns studier om slagskottet och vilka komponenter som påverkar utfallet av ett skott (3, 

4, 6, 8-10), men det finns till författarnas vetskap ingen forskning som har studerat om 

maximal handstyrka eller maximal skridskohastighet är en del av dessa komponenter.  

1.5 Handgreppsstyrka 

Hög muskelstyrka är förknippat med bättre sport specifika förmågor och fysisk form (1). 

Styrka definieras som förmågan att utveckla kraft, och beskriver en idrottares förmåga att 
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utöva maximal kraft på omgivningen (20). Den maximala styrkan från den kombinerade 

kontraktionen ifrån intrinsic-musklerna och extrinsic-musklerna i handen beskrivs som 

handgreppsstyrka (21, 22). Intrincic-musklerna kallas de muskler som har sitt ursprung och 

fäste inne i handen och extrinsic-musklerna är de musklerna som har sitt ursprung utanför 

handen och fäste i handen (23).  

Det är vanligt att fysioterapeuter mäter handgreppsstyrkan hos en individ för att ha det som 

utvärderingsmått för styrkeprogram och behandlingar (24). Inom hockey är handstyrka 

viktigt att studera då den har påvisats som en viktig del av en spelares förmåga att kunna 

utföra hockey-specifika rörelser och klubbrörelser (1). 

1.6 Skridskohastighet   

Målet med att åka skridskor i maximal hastighet är detsamma som vid sprinter i löpning, det 

vill säga att ta sig från utgångspositionen till det angivna målet på så kort tid som möjligt 

(25). Enligt Mascaro et al. (15) är skridskoåkningen och därav spelarens förmåga att generera 

maximal hastighet en av de tyngst vägande komponenterna gällande den övergripande 

prestationsnivån. Detta kräver att spelaren besitter förmågan att under perioder av 30-80 

sekunder lyckas aktivera maximal mängd muskelmassa så frekvent som möjligt (15). 

 Utöver dessa komponenter har ytterligare två faktorer föreslagits som starkt bidragande till 

optimal skridskohastighet. Komponenterna benämns som skärlängd och skärfrekvens (14, 

25). Skärlängd gynnas av en hög grad av muskelstyrka i benen vilket möjliggör spelaren till 

att få ett så långt och kraftfullt skär som möjligt medan skärfrekvens främst gynnas av god 

samt snabb återhämtning i benen (14, 15).  

De muskelgrupper som ansvarar för extension och flexion av knäleden (Mm. quadriceps samt 

Mm. hamstrings) är mycket viktiga för en god skridskoåkning där forskning som använt sig 

av elektromyografi (EMG) visat att m. vastus lateralis samt m. vastus medialis är de muskler 

som främst aktiveras (15).  

1.7 Mätning av puckhastighet 

Det finns flera valida och reliabla metoder för att mäta hastighet på objekt, såsom “Global 

positioning systems” (GPS), laser och radar instrument (26).  

Flertalet studier har använt ”radar guns” som mätinstrument för att undersöka puckhastighet 

(3, 6-9). Forskare har använt detta för att utforska sambanden mellan puckhastighet och 

överkroppstyrka, hockeyklubbans styvhet, hockeyklubbans konstruktion, bladkontakt i isen 

och olika svingrörelser (3, 6-9). Forskning visade ett positivt samband mellan puckhastighet 
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och överkroppsstyrka samt puckhastighet och styvhet på klubban (3, 6, 8). Vidare visades 

ingen korrelation gällande klubbans konstruktion och puckhastighet (3, 9). 

1.8 Mätning av handstyrka 

Forskare har använt sig av flera olika instrument för att mäta handstyrka, såsom hydrauliska 

dynamometrar, grepp-boll och “pneumetic bulbs” (27, 28). 

Av dessa så är Jamar handdynamometer det mest använda instrument för mätning av 

handgreppstyrka och refereras även till som “the golden standard” (29-32). Jamar 

handdynamometer mäter handgreppstyrka i pund (lb) eller kilogram (kg) och kan mäta upp 

till 200lb/90kg (33). 

Wind et al. (34) undersökte korrelationen mellan handgreppsstyrka mätt med Jamar 

handdynamometer och övrig muskelstyrka hos barn och vuxna och fann då en tydlig 

korrelation mellan de två. 

Tidigare studier har undersökt handgreppsstyrka mätt med en grepp-dynamometer 

tillsammans med ett 1RM (repetition max) bänkpress för att räkna ut generell kroppsstyrka 

och har hittat ett positivt samband mellan generell kroppsstyrka och puckhastighet på ett 

slagskott mätt med en ”radar gun” (6, 9). 

1.9 Mätning av skridskohastighet  

Tidigare studier som undersökt skridskoåkning har främst fokuserat på acceleration, agility 

(förmågan att under maximal skridskohastighet så snabbt som möjligt ändra åkriktning) och 

maximal skridskohastighet. Mätmetoder som främst använts vid dessa studier är tidmätning 

och EMG (15, 25, 35, 36). Vid tidmätning har forskare främst använt sig av handhållna 

tidtagarur och fotoelektriska tidmätningssystem (15, 35, 36). Fotoelektriska mätningssystem 

används ofta av forskare då de vill mäta tid på exempelvis sprinter (26). EMG är ett 

instrument som mäter muskelaktivitet med hjälp av elektroder (25) .  

Studier har gjorts i syfte att jämföra och utforska korrelation mellan träning på is och åtgärder 

utanför is med de resultat som framkommit genom mätmetoderna. Studier som har undersökt 

maximal skridskohastighet har studerat sambandet mellan det och fysiska egenskaper såsom 

vertikalhopp, horisontell kraft och löpsprinter (14, 15, 25, 37). 

Ur forskning framkom en stark korrelation mellan maximal skridskohastighet och löpsprinter 

utanför isen, vertikalhopp och horisontell kraft (14, 15, 25). 
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1.10 Problemformulering 

Ökad kunskap kring sport-specifika förmågor såsom skotthastighet är viktigt för att en 

sportfysioterapeut ska få en ökad förståelse för vilka komponenter som behöver förbättras för 

att en spelare ska kunna utveckla sin skottförmåga. Tidigare forskning har konstaterat att 

skotthastighet är essentiellt för en ishockeyspelares förmåga att göra mål (4). Slagskottet har 

visat sig vara det skott som genererar högst puckhastighet (4, 6, 8-10). Det har därför varit 

centralt att undersöka vilka olika variabler som spelar roll för ett lyckat slagskott. Forskare 

har därmed undersökt sambandet mellan puckhastighet och överkroppsstyrka, 

hockeyklubbans styvhet, hockeyklubbans konstruktion samt klubbans svingrörelse (3, 6-9). 

Handgreppsstyrka är en viktig variabel för en ishockeyspelare då den har stor påverkan på 

spelarens förmåga att utföra ishockeyspecifika rörelser med klubban (1).  

Tidigare studier har utforskat sambandet mellan generell kroppsstyrka och puckhastighet på 

ett slagskott (6, 9). 

En spelares förmåga att uppnå och bibehålla maximal hastighet på skridskor är en viktig 

variabel sett till en ishockeyspelares övergripande prestationsnivå (15).  

Forskare som studerat maximal skridskohastighet har undersökt huruvida det finns en 

korrelation mellan maximal skridskohastighet och andra fysiska egenskaper, som 

vertikalhopp, stående längdhopp och löpsprinter (14, 15, 25, 37). 

Det har dock inte, till författarnas vetskap, gjorts någon studie gällande korrelationen mellan 

maximal skotthastighet och maximal skridskohastighet eller handgreppsstyrka. 

2.0 Syfte  

Syftet med studien var att undersöka den maximala skotthastigheten, den maximala 

handgreppsstyrkan samt den maximala skridskohastigheten hos en grupp manliga svenska 

elit-ishockeyspelare och undersöka korrelationen mellan skotthastighet och handgreppstyrka 

samt skotthastighet och skridskohastighet. 

2.1 Frågeställningar  

 

1. Vilken var den genomsnittliga maximala skotthastigheten mätt med radar hos en 

grupp manliga elit-ishockeyspelare mätt vid ett tillfälle? 

2. Vilken var den genomsnittliga maximala handgreppsstyrkan mätt med Jamar 

handdynamometer hos en grupp manliga elit-ishockeyspelare mätt vid ett tillfälle? 
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3. Vilken var den genomsnittliga maximala skridskohastigheten mätt med fotoelektriskt 

tidmätningssystem hos en grupp manliga elit-ishockeyspelare mätt vid ett tillfälle? 

4. Vilket var sambandet mellan maximal skotthastighet mätt med radar hos en grupp 

manliga elit-ishockeyspelare och maximal handgreppsstyrka mätt med Jamar 

handdynamometer mätt vid ett tillfälle?  

5. Vilket var sambandet mellan maximal skotthastighet mätt med radar och maximal 

skridskohastighet mätt med fotoelektriskt tidmätningssystem hos en grupp manliga 

elit-ishockeyspelare mätt vid ett tillfälle? 

3.0 Metod  

3.1 Design  

Denna studie var en tvärsnittsstudie med en kvantitativ ansats som bestod utav en enstaka 

mätning på en grupp. Frågeställningarna var deskriptiva och korrelerande. En deskriptiv 

frågeställning innebär att studien syftar till att beskriva ett fenomen hos personer i en grupp. I 

denna studie har detta fenomen varit elit-ishockeyspelares skotthastighet, handstyrka samt 

skridskohastighet. En korrelerande frågeställning jämför variabler med varandra för att se vad 

samband mellan dessa var genom att mäta styrkan i sambandet (38). 

3.2 Urval  

Studien innefattade 20 män som spelade ishockey på elitnivå i Sverige. Testpersonerna 

valdes genom ett bekvämlighetsurval. Män valdes som testpersoner då de är 

överrepresenterade i sporten (11). 

Inklusionskriterier: ishockeyspelare på elitnivå, 18-30 år, män, utespelare som medverkar på 

ishockeyträning minst en gång i veckan under det gångna halvåret. 

Exklusionskriterier: självskattade fysiskt begränsade skador, målvakter.  

3.3 Datainsamling  

3.3.1 Bakgrundsdata 

Ålder mätt i år på deltagarna samt längd mätt i centimeter och vikt mätt i kilogram har mätts 

samt registrerats innan första testet.  
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3.3.2 SpeedTrac X Sports Radar  

Puckhastighet mättes med SpeedTrac X Sports Radar vilket är en ”radar gun” och bygger på 

doppler-effekten (figur 1). ”Radar guns” beskrivs som standard-instrumentet för att mäta 

hastigheter (39). ”Radar guns” mäter hastighet på ett föremål genom att skicka och ta emot 

högfrekventa radiovågor som studsar på föremålet och sedan mäta skillnaden i frekvensen på 

vågorna (39, 40). Olika modeller av ”radar guns” har visat sig vara både valida och reliabla 

(26, 39).  Hastigheten har mätts i km/h.  

 

 

Figur 1. SpeedTrac X Sports Radar. 

3.3.3 Jamar handdynamometer 

För att mäta handgreppstyrka har en Jamar handdynamometer använts (figur 2). Jamar är ett 

instrument som mäter greppstyrka isometriskt. Handtaget som kläms åt kan justeras för att 

passa olika handstorlekar och grepp men rör sig inte vid själva testet. En display visar hur 

mycket kraft som genereras i kilogram eller pund. Ju högre värde som genereras, desto högre 

värde visar alltså mätaren. Jamar registrerar automatiskt det högsta värdet av kraft som 

applicerats (29). Jamar är ett valitt och reliabelt instrument som mäter värden upp till 

200lb/90kg (29, 33, 41). 
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Figur 2. Jamar handdynamometer. 

3.3.4 Witty Wireless Training Timer (MicroGate) 

Maximal skridskohastighet mättes med en Witty Wireless Training Timer (figur 3). Systemet 

består av två sändare placerade vid utsatt “start” och “mål”. Dessa sändare skickar en infraröd 

stråle till en reflektor (placerad på motsatt sida) som reflekterar strålen tillbaka till sändaren. 

När strålen bryts startar samt stoppas tidtagningen. Tidtagaren registrerar minuter, sekunder 

och hundradelar. Reliabiliteten hos denna typ av system har visats vara hög med en 

precisionsmarginal på 0.03 sekunder (26). 

 

 
Figur 3. Witty Wireless Training Timer.  
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3.4 Genomförande  

Tränare för ett ishockeylag på elitnivå kontaktades via telefon angående spelarnas deltagande 

i studien. Laget bestod utav 23 spelare, varav 3 ej tillfrågades då de ej uppfyllde 

inklusionskriterierna. Därefter tillfrågades tjugo spelare i 18-30 års ålder som utövar ishockey 

på elitnivå om att delta i studien. Spelarna blev tillfrågade muntligen samt skriftligen om 

deltagande (bilaga 1, 2). Minst 15 spelare behövde ge sitt samtycke innan studien kunde 

utföras. Tjugo spelare skrev på det informerade samtycket för medverkande i studien. 

Spelarna medverkade vid tre separata testtillfällen som skedde före deras ishockeyträning för 

att resultaten på testen inte skulle påverka varandra genom att deltagarna skulle bli fysiskt 

eller psykiskt trötta. Testpersonerna utförde ett av testen vid första tillfället och fick sedan 

utföra de andra testen vid de två efterföljande gångerna. Varje testperson medverkade en 

gång per test.   

 

De tre olika testtillfällena mätte maximal skotthastighet, maximal handstyrka och 

skridskohastighet. Testerna genomfördes i en ishockeyanläggning där spelarna vanligtvis 

tränar och spelar matcher. Vid testerna var endast de två testledarna samt testpersonen 

närvarande för att undvika störande moment som kunde påverka utfallet av genomförandet. 

Ett pilottillfälle ägde rum där testledarna gick igenom testen för att minimera risken för 

komplikationer. Vid utförande av testen hade en av de två testledarna som uppgift att 

registrera data. Den andra testledaren ledde testen. Testledarna hade samma uppgift under 

hela testperioden för att standardisera testerna. För att ytterligare standardisera testtillfällena 

fick testpersonerna information om att de inte skulle ha utfört någon pulshöjande aktivitet 

under samma dag som testet utfördes.  

 

Testpersonerna informerades om att de inte fick röka eller dricka alkohol dagen innan eller 

samma dag som testtillfällena. Detta kontrollerades muntligt av testledarna vid varje 

testtillfälle och testperson. Uppfyllde inte testpersonerna kriterierna för standardiseringen 

uteslöts de från testtillfället och därmed studien.  

Testpersonernas ålder, vikt och längd registrerades och integriteten skyddades genom att 

testpersonerna tilldelades ett id-nummer och därav ej behövde uppge personuppgifter.  

3.5 Puckhastighet Test 

Testet av puckhastighet i denna studie utfördes i statisk utgångsposition och illustreras i figur 

4. Deltagaren utförde fem till tio skott innan start av testet som uppvärmning. Varje deltagare 
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utförde testet med egna klubbor med varierande märke och styvhet. Vid utförande av testet 

fick deltagaren skjuta fem skott med 30-sekunders paus mellan varje försök. Ett felvärde 

inträffade uppskattningsvis vart femtonde skott varpå testpersonerna fick skjuta om sitt skott 

efter en kort vila. Vid testet var deltagaren placerad 10 meter från målburen. Det bästa värdet 

räknas. Mätningen av puckhastigheten skedde med hjälp av en hastighetsmätare (SpeedTrac 

X Sports Radar) som var placerad bakom målburen. Tidigare studier har använt sig av 

likvärdig utrustning och då uppvisat en mätnoggrannhet på ±2 km/h (6).  

 
 

Figur 4. Illustration av test av puckhastighet. Spelaren står vid start och skjuter pucken mot 

målburen, bakom målburen registreras skottet av en radar gun. 

3.6 Jamar test 

Deltagaren utförde testet ståendes med armbågsleden i full extension, axelleden lätt 

abducerad (0-10°) samt handled och underarm i neutralläge. Deltagaren instruerades i att stå 

axelbrett med blicken framåt samt att ej röra dynamometern med någon annan kroppsdel än 

den greppande handen. Deltagaren instruerades att greppa dynamometern gradvis och 

konstant så hårt som möjligt i minst 2 sekunder. Under testet blev deltagaren verbalt 

uppmuntrad. Varje deltagare utförde testet två gånger per hand med 1-minuts vila mellan 

försöken (29). Det högsta värdet av de 4 försöken räknades och registrerades som den 

maximala handstyrkan.  

3.7 Maximal Skridskohastighet Test 

Deltagaren utgick från en stillastående position med den främre fotens skena precis bakom 

blålinjen. Testet startade när deltagaren kände sig redo och på eget initiativ började åka rakt 
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fram över banan mot bortre sidas målbur. Deltagaren rundade bortre sidas målbur för att 

sedan använda ytan från förlängda mållinjen fram till första blålinjen till att nå maximal 

hastighet. Tidtagning skedde därefter från att deltagaren passerat den första blålinjen till att 

deltagaren passerat den andra blålinjen. Avståndet mellan de två blålinjerna var 15 m. På de 

två blålinjerna var tidmätningsutrustningen (Witty Wireless Training Timer) placerad (se 

figur 5). Likvärdig mätutrustning har använts i tidigare studier vid liknande test (36). 

Deltagaren bar under testet full utrustning samt greppade en klubba i en hand (15, 36). 

Deltagarna fick innan testet värma upp genom 15 minuter uppvärmning inkluderande kortare 

skridskoövningar. Varje deltagare fick två försök där det bästa resultatet sparades. Mellan de 

två försöken fick deltagaren en 2-minuters vila (36). Under ett av testen uteblev tidtagningen 

varpå testpersonen fick upprepa testet efter en kortare vila.   

 

 
 

Figur 5. Illustration av skridskohastighets test. Spelaren åker längs färdvägen och accelererar 

till maxfart innan punkt 1. Vid punkt 1 börjar tidmätningen och vid punkt 2 slutar  

tidmätningen.  

3.8 Databearbetning 

Variablerna som ingick i studien var alla kvantitativa på kvotskalenivå: skotthastighet, 

skridskohastighet samt handgreppsstyrka. Shapiro Wilks test visade att datan var 

normalfördelad, därför användes parametrisk statistik. De deskriptiva frågeställningarna 

redovisades således med minimumvärde, maximumvärde, medelvärde och standardavvikelse. 

I denna studie benämns medelvärdet även som det genomsnittliga värdet.   

För att räkna ut samband användes Pearsons korrelationskoefficient (r) (38). 
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Referensvärdena som användes för att undersöka styrkan i korrelationskoefficienten var  ± 0 

till  ± 0,4 för lågt samband,  ± 0,4 till  ± 0,6 för moderat samband samt  ± 0.6 till  ± 1.0 för 

starkt samband (42). Referensvärdet för vad som räknades som statistiskt signifikant var 

p≤0,05 (38). 

Microsoft Excel version 1902 användes för bearbetning av all parametrisk statistik.    

3.9 Etiska överväganden  

Deltagarna i denna studie rekryterades genom personliga inbjudningar både skriftligt och 

muntligt. Deltagarna informerades om studiens syfte, dess upplägg, samt om eventuella risker 

och fördelar med deltagandet. Risker som fanns vid dessa test innefattade sträckning i en eller 

flera muskler, samt hjärnskakning och dislokation av glenohumeralleden vid fall (43). Risken 

bedömdes som lika stor eller lägre än vad en spelare utsätts för under en träning eller match. 

För att minimera skaderisken fick deltagarna värma upp innan utförande. Testledarna gick 

även igenom alla test noggrant så att testpersonerna skulle känna sig säkra på vad de skulle 

göra och informerade om vikten av att ha samtliga ishockey-skydd på sig under utförandet. 

Nyttan med studien bedömdes som större än riskerna. Deltagarna fick ta del av denna 

information innan de bestämde sig huruvida de ville medverka i studien eller ej.  

Detta skedde utan värdering gällande sexuell läggning, etnicitet eller andra diskriminerande 

komponenter. Deltagarna fick även skriva under ett godkännande dokument gällande 

deltagandet i studien som bland annat innefattade information om deltagarnas rätt att när som 

helst under studiens gång avbryta sitt deltagande utan vidare konsekvenser. Varje deltagare 

hade rätten att ta del av sitt eget resultat, dock inte andras i studien. All data som samlades in 

om patienterna förvarades på ett USB-minne som lämnades in till Uppsala Universitet efter 

att studien var färdig. Detta förhindrar att någon obehörig får tillgång till uppgifterna. Innan 

deltagarna tog ställning till om de ville vara med i studien eller inte så blev alla deras frågor 

besvarade. Det kontrollerades även muntligt att de förstod sin del i testen. I enlighet med 

autonomiprincipen var det först efter detta deltagarna tog ställning till om de ville tacka ja 

eller nej till medverkan (44). 

4.0 Resultat  

Studien innefattade 20 testpersoner varav 17 fullföljde studien. Ett bortfall på tre personer 

inträffade under studiens gång på grund av skador orelaterat till studien.  

Testpersonernas ålder, längd och vikt finns beskrivet i tabell 1. Deskriptiv data inom 
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testgruppen för skotthastighet, handgreppsstyrka samt skridskohastighet finns beskrivet i 

tabell 2. Det genomsnittliga maximala värdet för skotthastighet inom testgruppen var 128,167 

km/h. Det genomsnittliga maximala värdet för handgreppsstyrka inom testgruppen var 60,2 

kg. Det genomsnittliga maximala värdet för skridskohastighet inom testgruppen var 1,405 

sekunder mätt på en sträcka av 15 meter. 

 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik för ålder, längd och vikt. (n=20)  

 Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Ålder (år) 18 30 23.05 2,86 

Längd (cm) 177 193 182,42 4,68 

Vikt (kg) 72 104 86,37 7,55 

 

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik för skotthastighet (km/h), handgreppstyrka (kg) samt 

skridskohastighet (s).  (n=17) 

 Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Skotthastighet (km/h) 117 141 128,167 6,905 

Handgreppsstyrka (kg) 51 75 60,2 7,113 

Skridskohastighet (s) 1,31 1,48 1,405 0,045 

 

4.1 Skotthastighet och handgreppsstyrka   

Sambandet mellan maximal skotthastighet och maximal handgreppsstyrka inom testgruppen 

var svagt negativt och ej statistiskt signifikant, r=-0,042 (p=0,876). Ett svagt negativt 

samband mellan skotthastighet och handgreppstyrka är en svag indikator på att en spelare 

med lägre handgreppstyrka har en högre skotthastighet. Resultatet var ej statistiskt signifikant 

(p<0,05).   

4.2 Skotthastighet och skridskohastighet  

Sambandet mellan maximal skotthastighet och maximal skridskohastighet inom testgruppen 

påvisade ett svagt negativt samband som inte var statistiskt signifikant, r=-0,177 

(p=0,508). Ett svagt negativt samband mellan skotthastighet och skridskohastighet är en svag 
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indikator på att en spelare med lägre skridskohastighet har en högre skotthastighet. Resultat 

var ej statistiskt signifikant (p<0,05). 

5.0 Diskussion 

5.1 Resultatsammanfattning 

Denna studie undersökte maximal skotthastighet, maximal handgreppsstyrka samt maximal 

skridskohastighet hos elit-ishockeyspelare. Studien har även undersökt sambanden mellan 

maximal skotthastighet och maximal handgreppsstyrka samt maximal skotthastighet och 

maximal skridskohastighet. Studien visade att den genomsnittliga skotthastigheten från ett 

stationärt slagskott hos elit-ishockeyspelare var 128,167km/h. Den genomsnittliga maximala 

handgreppstyrkan var 60,2 kg och det genomsnittliga maximala värdet för skridskohastighet 

var 1,405s. Inget samband förelåg mellan maximal skotthastighet och maximal 

handgreppsstyrka eller mellan skotthastighet och skridskohastighet.  

5.2 Resultatdiskussion  

5.2.1 Genomsnittliga skotthastigheten 

Studier har undersökt den genomsnittliga skotthastigheten hos ishockeyspelare och då 

uppvisat liknande resultat (3, 6, 7, 9, 10, 45). Bezak et al. (6) kom fram till att den 

genomsnittliga skotthastigheten hos elit-ishockeyspelare var 125,2  ± 12,6 km/h. Worobet 

et.al (10) samt Villasenor (45) har också utfört liknande tester på elit-ishockeyspelare och fått 

ett genomsnittligt värde på 124,92 ± 3,24 km/h respektive 120,8 ± 18 km/h. Pearsall et al. (3) 

och Wu et al. (9) påvisade ett något lägre värde på 108,2 ± 4,6 km/h respektive 108  ± 9,36 

km/h. Lomonds et al. (7) studie uppvisade ett anmärkningsvärt lägre värde på 73,7 ± 13,6 

km/h.  

Utifrån studierna kan slutsatsen dras att det genomsnittliga värdet för skotthastighet som 

påvisats i denna studie framkommit något högre än i tidigare studier. Vidare visar det något 

högre värdet i denna studie dock ett förhållandevis jämlikt värde med flertalet av ovan 

nämnda studier (6, 10, 45). 

De något fluktuerande värdena skulle kunna bero på en differerande skicklighet hos både 

testledare samt testpersonerna i de olika studierna. En anledning till detta kan vara att 

definitionen av en elitspelare varierar mellan länder vilket medför en oavsiktlig klasskillnad 

gällande skicklighet trots de till synes liknande inklusionskriterierna mellan studierna.   
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Andra faktorer som eventuellt påverkar resultatet hos de olika studierna är det varierande 

antalet testpersoner, mätmetoderna samt längd och vikt på testpersonerna. På grund av 

skiftande syfte hos studierna har olika många testpersoner med olika längd och vikt samt 

differerande mätutrustning använts vilket försvårat möjligheten att jämföra resultaten i de 

olika studierna. Detta påverkar reliabiliteten av det genomsnittliga värdet av skotthastigheten.  

5.2.2 Genomsnittlig handgreppstyrka 

Resultatet är jämförbart med tidigare studier som undersökt handgreppsstyrka hos 

ishockeyspelare. Bezak et al. (6) undersökte handgreppsstyrka på både vänster och höger 

hand och påvisade då ett genomsnittligt värde på 65,4 ± 9,7 kg på höger hand samt 62,1 ± 

10,2 kg på vänster hand. Wu et al. (9) påvisade i sin studie ett värde av den genomsnittliga 

handgreppsstyrkan på 59,0 ± 11,6 kg. Wu et al. (9) testade handgreppsstyrkan precis som 

Bezak et al. (6) ishockeyspelarnas båda sidor, men till skillnad från Bezak et al. (6) så 

använde Wu et al. (9) precis som denna studie bara det högst mätta värdet för att räkna ut den 

genomsnittliga handstyrkan. Studier har även gjorts på atleter inom andra idrotter och jämfört 

dessa med icke atleter (46). Dessa atleter utövade basket, handboll, volleyboll samt brottning. 

Ali et al. (46) påvisade ett genomsnittligt värde på 48,15 ± 7,98 kg hos dessa atleter. Hos 

testgruppen innefattande icke atleter påvisades ett värde på 39,70 ± 5,88 kg. Denna studies 

värden är således i enighet med de studier som undersökt elit-ishockeyspelare. Intressant att 

notera är att ishockeyspelare tenderar att ha en högre genomsnittlig handgreppsstyrka än både 

andra atleter och icke atleter, men vidare studier krävs för att stärka detta.  

De skillnader i den generella handgreppsstyrkan som finns i de studier som undersökt 

ishockeyspelare skulle kunna bero på variation i testpersoner, utförandet samt testutrustning. 

De olika studierna har inte samma antal testpersoner som utför testerna vilket kan påverka 

resultatet. Vidare skiljer sig utförandet mellan studierna där utgångspositionen samt position 

av arm och hand varierat. Testet har exempelvis utförts sittandes respektive ståendes samt 

med rak respektive böjd arm. Nämnda studier har använt sig av dynamiska 

handdynamometrar men alla har inte använt sig av samma modell, vilket också kan påverka 

resultatet.  

5.2.3 Genomsnittliga skridskohastigheten 

Tidigare studier som undersökt skridskohastighet har använt sig av samma hastighetstest med 

liknande tidsmätningsutrustning på ishockeyspelare (36, 47, 48). Gilenstam et al. (36) 

uppvisade att den genomsnittliga maximala skridskohastigheten i den studien var 1,51 ± 0,06 
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s på en sträcka av 15 meter.  Runner et al. (47) påvisade ett liknande värde på 1,57 ± 0,18 s på 

en sträcka av 15 meter och Bracko (48) uppvisade ett liknande men något högre värde på 

1,88 ± 0,11s på en sträcka av 15 meter.  

De värde som påvisats i denna studie framkom i enhet med de värden som tidigare lagts fram 

av ovan nämnda studier. Det faktum att samtliga studier använts sig av samma hastighetstest 

samt likvärdig tidmätningsutrustning kan tänkas stärka aspekten gällande testets reliabilitet 

samt öka sannolikheten av att testet utförts så standardiserat som möjligt.   

Ovanstående studier har undersökt den maximala skridskohastigheten hos ishockeyspelare 

genom att mäta tiden det tar för en spelare att med maximal hastighet ta sig från den ena 

blålinjen till den andra. Samtliga test sker precis som i denna studie genom att spelarna på 

eget initiativ startar från stillastående position för att sedan accelerera upp till maximal 

hastighet där en man på en sträcka av 15 m undersöker den maximala hastigheten mätt i tid. 

Noterbart är att samtliga studier haft likvärdiga testpersoner gällande nivå och skicklighet.Till 

skillnad från övriga jämförda studier bestod testgruppen i Bracko´s studie (48) av 8 kvinnliga 

elitishockeyspelare. Även då det påvisade värdet i denna studie till stor del ligger i enhet med 

de jämförda studiernas värden skulle en anledning till de marginella skillnader som finns vara 

differensen i antalet testpersoner samt att Bracko´s studie (48) bestod utav en kvinnlig 

testgrupp.  

Testpersonerna i denna studie har likväl som i de jämförda studierna burit full utrustning vid 

testtillfället samt varit utvilade vid utförandet.  

5.2.4 Samband mellan puckhastighet och handgreppstyrka 

Bezak et al. (6) har gjort en studie på 20 elit-ishockeyspelare där han undersökte sambandet 

mellan överkroppsstyrka och maximal puckhastighet. I studien användes greppstyrka på båda 

händerna och bänkpress med 40kg, 50kg och 1 repetition maximum som ett mått för 

spelarens överkroppsstyrka. Bezak et al. (6) kom i studien fram till att skotthastigheten från 

ett slagskott hade ett högt samband med muskelkraft i de olika testerna i bänkpress men att 

sambandet mellan maximal skotthastighet och handgreppstyrka var lågt och inte statistiskt 

signifikant. 

Då resultatet i denna studie stödjer resultatet från Bezak et al. (6) skulle slutsatsen kunna dras 

att en ishockeyspelares styrka i händerna inte har någon större inverkan på dennes maximala 

skotthastighet. Dock verkar övrig muskelstyrka i överkroppen ha ett samband med 

skotthastigheten. Vidare är det intressant eftersom greppstyrka enligt tidigare studier har visat 

ett starkt samband med den totala muskelstyrkan (34) medan resultatet av denna studie tyder 
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på motsatsen.  

 

5.2.5 Samband mellan puckhastighet och skridskohastighet 

Inget samband föreligger mellan maximal puckhastighet och maximal skridskohastighet. 

Detta innebär att en ishockeyspelares maximala skridskohastighet inte är en indikator för 

dennes puckhastighet vid ett slagskott.   

Studier som tidigare har undersökt skridskohastighet har fokuserat på sambandet med till 

exempel vertikalhopp, horisontell kraft och löpsprinter för att bidra till en ökad förståelse 

kring olika faktorer som påverkar den maximala skridskohastigheten, samt hur man kan 

förbättra den (14, 15, 25, 37). 

Då det till författarnas vetskap inte finns någon annan studie som har studerat sambandet 

mellan dessa variabler så är det svårt att jämföra de påvisade resultaten med tidigare 

forskning. Bristen på forskning gällande ämnet i kombination med det låga antalet 

testpersoner i denna studie gör att mer forskning krävs för att stärka resultatet. Exempel på 

vidare forskning skulle kunna vara att fortsätta utforska maximal skridskohastighet och dess 

inverkan på skottet. Även ishockeyspelares accelerationsförmåga, det vill säga deras förmåga 

att snabbt gå från låg hastighet till hög hastighet skulle fortsättningsvis ses som ett intressant 

ämne att utforska.  

Det finns många faktorer som påverkar skotthastigheten hos en ishockeyspelare. Spelarens 

styrka och teknik av utförandet är några av de bevisat påverkande faktorerna. För att utveckla 

dessa faktorer och därav förbättra en ishockeyspelares skott krävs vidare fördjupad kunskap 

inom dessa ämnen. Denna kunskap skulle vidare kunna leda till mer specifika 

träningsupplägg med övningar framtagna att optimera skotthastigheten. Vidare leder detta till 

att tränare, spelare och sportfysioterapeuter med en större säkerhet kan motivera den valda 

träningen. Denna studie har i detta anseende ökat förståelsen samt breddat den kunskap som i 

dagsläget existerar. Huruvida de värden som påvisats i denna studie skulle kunna 

generaliseras till en större grupp ishockeyspelare innefattande både manliga samt kvinnliga 

testpersoner på olika skicklighetsnivåer är fortsatt osäkert då mer forskning krävs.  

5.3 Metoddiskussion 

Tre testpersoner slutförde ej alla tester på grund av skador de ådragit sig orelaterat till 

studien. Huruvida bortfallet kan ha påverkat resultatet eller inte skulle vidare kunna 

diskuteras då bortfallen representerade 15 procent av deltagarna i studien. Då 15 procent kan 
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anses vara en betydande mängd av studiens deltagare skulle detta bortfall kunna leda till ett 

missvisande värde. Dessa testpersoner ansågs inte ha några utstickande bakgrundsvariabler 

vilket kan tänkas minska risken för ett missvisande resultat.   

I denna studie tillfrågades enbart män om medverkan då de är överrepresenterade i sporten 

(11). Detta kan anses diskriminerande då sporten har visat sig vara växande bland kvinnor 

och att det därför även finns behov av mer forskning med kvinnor som testpersoner (36). Då 

sporten fortfarande är liten i förhållande till antalet utövare för kvinnor i Europa så ansåg 

författarna till denna studie att det var mer relevant att utföra forskningen på män (36). Vidare 

forskning med enbart kvinnor eller med både kvinnor och män i fokus är önskvärt. 

5.3.1 Mätning av skotthastighet 

Mätmetoden som användes i denna studie ses som standard för mätning av hastigheter och 

har visat sig vara både ett valitt och reliabelt instrument för att mäta hastigheter inom sporter 

(26, 39). En fördel med att använda denna mätmetod är att flera tidigare studier har använt sig 

av samma typ av utrustning (3, 7, 8). Tidigare studier har använt sig av likvärdig utrustning 

och då uppvisat en mätnoggrannhet på ±2 km/h (6). Utrustningen skulle därför kunna ses som 

en möjlig felkälla eftersom ±2km/h på ett skott skulle kunna påverka resultatet på så vis att 

mätningen inte blir helt korrekt.  

Vidare registrerades inte alla skott som sköts av mätaren vilket resulterade i att testpersonerna 

i de fallen fick skjuta om sina skott efter en vila. Detta kan ha påverkat resultatet då det skott 

som inte registrerades kan ha varit det med högst hastighet.  

Pearsall et al. (3) har undersökt klubbans styvhets betydelse vid ett slagskott och kom fram 

till att det finns ett samband men att det snarare är individen som har betydelse för 

slagskottet, än konstruktionen av dennes klubba. Lomond et al. (7) stödjer detta i sin studie 

som också undersöker klubbans konstruktion i förhållande till skotthastighet. I likhet med 

Pearsall et al. (3) studie så fann Kays et al. (17) att ökad styvhet i klubban minskade 

puckhastigheten vid ett slagskott. Alla testpersoner i denna studie använde sig av sina egna 

klubbor av olika styvhet vilket är en potentiell felkälla som kan ha påverkat resultatet då 

forskning visat att styvhet på klubban har en påverkan på puckhastigheten (3, 9, 10).   

5.3.2 Mätning av handgreppstyrka 

Instrument som använts i tidigare studier där man på något vis valt att undersöka 

handgreppsstyrka innefattar hydrauliska dynamometrar, grepp-boll och “pneumetic bulbs” 

(27, 28). Fördelen med mätmetoden är att Jamar är ett valitt och reliabelt instrument som 
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beskrivits som “the golden standard” vid mätning av handgreppsstyrka och används i andra 

liknande studier (6). Något som skiljer sig mellan studier som använt sig av 

handdynamometrar är testpersonernas utgångsposition vid utförandet. En möjlig felkälla som 

kan ha påverkat denna studies resultat är eventuella olikheter bland testgruppen gällande hur 

testet utförts. Testpersonerna behandlades samt instruerades lika om hur testet skulle gå till 

och granskades även av testledarna under utförandet. Trots detta finns risken att skillnader 

hos testpersonerna gällande positionering av arm och hand påverkat utfallet. En annan möjlig 

påverkande faktor samt felkälla gällande Jamar är det justerbara handtaget. Det kan vara svårt 

att innan testet avgöra hur handtaget skall vara inställt för att passa den specifika individen. 

Vidare finns som ovan nämnt delade meningar och uppfattningar gällande utgångspositionen 

vid utförandet av testet. Utgångspositionen har i tidigare studier varierat från sittande med 

böjd arm till stående med rak arm. Fortsättningsvis ses det intressant huruvida resultatet 

påverkas i relation till de differerande positionerna och om det i sådant fall finns en position 

som kan argumenteras som den mest optimala. I Espana-Romeros et al. (29) studie undersöks 

just detta fenomen med slutsatsen att den position som använts i denna studie, det vill säga att 

testpersonen är stående med rak arm, bäst speglar dennes maximala handgreppsstyrka.  

5.3.3 Mätning av skridskohastighet 

Den genomsnittliga maximala skridskohastigheten mättes med en Witty Wireless Training 

Timer (WWTT). En fördel med denna mätmetod är att andra studier som undersökt 

skridskohastighet har använt sig av liknande system då reliabiliteten hos denna typ av system 

visats vara hög med en precisionsmarginal på 0,03 sekunder (26). Andra instrument såsom 

handhållna tidtagarur, har också använts i tidigare studier men ansågs av författarna av denna 

studie ha för låg reliabilitet för att användas (15). Möjliga felkällor gällande de valda 

instrumenten skulle kunna innefatta utebliven tidtagning vid start och stopp då systemet 

automatiskt styr detta. Detta skulle i sin tur kunna leda till att testpersonerna måste göra om 

testet och därigenom sänker testets standardisering. Då testpersonen i detta exempel behöver 

utföra testet fler gånger och därav utsättas för en högre belastning kan resultatet även 

påverkas. 

Denna studie har valt att undersöka den maximala skridskohastigheten hos elit-

ishockeyspelare. Testet som utförs har därför fokuserat på hur snabbt en spelare kan ta sig 

från en punkt till en annan då denne innehar maximal hastighet. Tidigare studier som haft 

som syfte att undersöka den maximala skridskohastigheten har använts sig av samma test 

som använts i denna studie (36, 47, 48). Detta kan tolkas på så vis att testet är rimligt 
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gentemot det testet är ämnat att undersöka samt att det innan denna studie gjordes var 

beprövat.  

5.3.4 Etikdiskussion 

Målvakterna i laget fick ej medverka i studien vilket kan tyckas vara fel ur ett etiskt 

perspektiv. Anledningen till uteslutandet var att målvakterna inte tränar eller använder sig av 

slagskott vilket gör att de inte har samma förutsättningar som övriga spelare på planen. Ett 

etiskt dilemma uppkom när spelarna ville ha reda på varandras resultat. Situationen 

hanterades genom att testledarna hänvisade testpersonerna till varandra. På det viset fick var 

och en själv bestämma om de ville dela med sig av sina resultat eller inte.  

 

5.3.5 Tillämpning av resultaten 

Forskning bör vidare utforska dynamiska slagskott och vristskott då denna studie fokuserade 

på stationära slagskott. Fortsatt forskning bör även göras på andra aspekter av 

skridskoåkningen, som till exempel acceleration. Genom att vidare utforska de olika 

faktorerna till ett lyckat skott kan man bidra till att öka förståelsen för vilka faktorer som 

spelar roll för ett lyckat slagskott. Denna studies insamlade data kan även bidra till att öka 

den globala jämförbarheten mellan ishockeyspelare. Detta kan således hjälpa yrken, såsom 

fysioterapeuter, att analysera spelare och optimera träningsprogrammen. Fortsättningsvis är 

det svårt att tillämpa dessa resultat ur ett samhälleligt perspektiv då studien fokuserat på en 

ytterst specifik och koncentrerad grupp.  

 

5.4 Konklusion  

De genomsnittliga maximala värdena på skotthastighet, handgreppsstyrka och 

skridskohastighet är jämförbara med andra studiers värden. Sambandet mellan skotthastighet 

och handgreppstyrka samt skridskohastighet var svagt vilket pekar på att dessa faktorer inte 

är en indikator på skotthastigheten vid ett slagskott. 

Denna studie har bidragit med ökad kunskap gällande slagskott och olika faktorer som kan 

påverka hastigheten från skottet. Den har även stärkt tidigare forskning av olika medelvärde 

för en elit-ishockeyspelare. Detta kan hjälpa yrken som till exempel sportfysioterapeuter när 

en elit-ishockeyspelares slagskottsförmåga ska utvärderas och tränas. 
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Bilaga 1  

 

Information till deltagare i studien ”Sambandet mellan handgreppsstyrka, 

skridskohastighet samt skotthastighet hos manliga elit-ishockeyspelare” 

 

Hej,  

Vi heter Jens Ericsson och Sebastian Frennessen och läser sista terminen på 

Fysioterapeutprogrammet på Uppsala Universitet. Vi skriver nu vår kandidatuppsats och 

undrar om du vill vara med i vår studie där vi undersöker maximal skotthastighet, maximal 

handgreppsstyrka och maximal skridskohastighet. 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan hur hårt du kan skjuta 

med ett slagskott och hur starkt grepp du har och hur snabb du är på att åka skridskor. Detta 

tänker vi mäta vid 3 tillfällen med hjälp av SpeedTrac X Sports Radar, Witty Wireless 

Training Timer och Jamar handdynamometer. SpeedTrac X Sports Radar är en så kallad 

”radar gun” och placeras bakom målburen och mäter puckhastigheten genom att skicka 

radiovågor som studsar på pucken och tilbaka. Witty Wireless Training Timer mäter 

skridskohastighet genom två sändare som registrerar när man åker mellan dem. Jamar 

handdynamometern ser ut som ett handtag och mäter din handgreppsstyrka i kilogram när du 

klämmer så hårt du kan.  

Då puckhastigheten vid ett slagskott har visat sig vara relaterat till hur mycket mål man gör 

som ishockeyspelare så tycker vi det är intressant att undersöka vad det finns för 

komponenter som bidrar till ett lyckat slagskott.   

 

Förfrågan om deltagande  

Du tillfrågas eftersom du är en utespelande ishockeyspelare mellan 18-30 år och spelar i ett 

elit-ishockeylag som du tränar med minst en gång i veckan. För deltagande i studien är det 

önskvärt att du är utan självskattad fysiskt begränsande skador samt att du avhållit dig från 

pulshöjande aktiviteter, rökning samt alkohol 24h innan testerna utförs. Detta ber vi om då 

det kan påverka resultatet av studien och kan leda till ett missvisande resultat.  

 

Tillvägagångssätt  

Alla testerna kommer att utföras på Pinbackshallen i Märsta före ditt träningspass och 

kommer att ta cirka 20 minuter i anspråk per testtillfälle. Under testtillfällena kommer du att 

få bekanta dig med utrustningen och har möjlighet att ställa frågor om testet om någonting är 



 

 

oklart. Du kommer att få värma upp före testen genom att prova utföra testet. Vid mätning av 

skotthastighet kommer du att få utföra 5-10 skott som uppvärmning och sedan skjuta 5 skott 

så hårt du kan stillastående med 30 sekunders paus mellan varje försök. Ditt bästa värde 

räknas. Vid mätning av maximal handgreppsstyrka kommer du att greppa dynamometern så 

hårt som möjligt i minst 2 sekunder två gånger med 1-minuters vila mellan försöken. Vid 

mätning av maximal skridskohastighet kommer du åka från ena blålinjen bort mot motsatt 

mål, runda det och accelerera till maximal hastighet och behålla den mellan de två 

blålinjerna.  

Ditt deltagande i studien medför inga risker utöver din vanliga träning (Som till exempel 

hjärnskakning och axelskador om du trillar på isen) 

 

Frivilligt deltagande 

Ditt deltagande i studien är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

vidare motivering.  

 

Sekretess  

Största möjliga sekretess eftersträvas i studien och ingen obehörig får ta del av materialet. 

Materialet förvaras så att endast vi som testledare har tillgång till det. All insamlad data 

kommer lagras på ett USB- minne och förvaras på Uppsala Universitet. Resultatet presenteras 

i en kandidatuppsats vid Uppsala Universitet och då all data rapporteras på gruppnivå kan 

resultatet inte kopplas till någon enskild individ. Önskar du ta del av ditt resultat så ta kontakt 

med Jens Ericsson eller Sebastian Frennessen (se kontaktuppgifter nedan). Huvudman för 

studien är Uppsala Universitet.  

 Har du ytterligare frågor om studien så hör gärna av dig till oss, Jens eller Sebastian, enligt 

kontaktuppgifter nedan.  

Vänligen, 

Jens Ericsson & Sebastian Frennessen  

 

Ansvariga för studien är: 

Jens Ericsson 

Fysioterapeutprogrammet 

Uppsala Universitet 

Mobilnr: 070-4603222 

Jens.torgny.ericsson@gmail.com 



 

 

Sebastian Frennessen  

Fysioterapeutprogrammet 

Uppsala Universitet 

Mobilnr: 072-2207994  

Sebastian@frennessen.se  

Handledare: 

Dr Lena Zetterberg 

Lena.Zetterberg@neuro.uu.se 

Telefonnr: 018-4714766 
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Bilaga 2 

 

Samtycke till deltagande i forskningsstudien ”Sambandet mellan handgreppsstyrka, 

skridskohastighet samt skotthastighet hos manliga elit ishockeyspelare”  

 

Du ger nedan ditt samtycke till att delta i studien som ämnar undersöka sambandet mellan 

skotthastighet och handgreppsstyrka samt skridskohastighet. Läs igenom informationen noga 

och ge ditt medgivande genom att signera ditt namn nedan.  

 

Jag medgiver att jag: 

✓ Tagit del av informationen kring studien och förstår vad den innebär. 

✓ Har fått ställa de frågor jag önskar och vet vem som är ansvarig huvudman om jag har 

ytterligare frågor. 

✓ Deltar frivilligt i studien och förstår varför jag blivit tillfrågad 

✓ Vet att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att ange orsak.  

 

Jag intygar att jag läst det informerade samtycket samt tagit del av informationen kring 

studien. Jag förstår vad deltagande i studien innebär och jag ställer upp frivilligt. 

 

Ort och datum___________________________________________________________  

 

 

Namn__________________________________________________________________  

 

 

Underskrift______________________________________________________________ 

 

 

 


