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Abstract 
Aim 
 The purpose of this study was to investigate the relationship between off-ice horizontal 

jump tests and on-ice skating among students at hockey high schools. Questions: What is the 

association between the performance on horizontal jumps and skating 10 meters standing start 

among students in Swedish ice hockey high schools? What is the association between the 

performance on horizontal jumps and skating 10 meters flying start among students in 

Swedish ice hockey high schools?  

Method 
 Students at three ice hockey high schools in the Stockholm area participated in the study. 

Two schools were national approved sports educations and one at lower level. All 50 students 

(41 at national approved sports educations and 9 lower level) that were included in the study 

were men and went year one and two in gymnasium. Horizontal jump test, standing long 

jump, standing long jump on one leg (right and left) and standing five step jump was carried 

out off-ice. A 40-meter sprint skating was on-ice, where times for standing 0-10 meters and 

flying 10 meters were used in further analysis. The degree of linear relationship between the 

variables on-ice skating and off-ice tests were measured using Pearson's correlation 

coefficient. 

Results 

Standing long jump on one leg (right and left) was highly correlated to both skating 0-10 

meters standing start (r = -0.599) and skating 10 meters flying start (r = -0.635) among all 

skaters in this study. The respective associations with standing five step jump were r = -0.467 

and r = -0.582 whereas for standing long jump they were r = -0.459 and r = -0.599. 

Conclusions 

Standing long jump on one leg (right and left) correlates best with skating, both the 0-10 

meters standing start, and the 10 meters flying start. Generally, there was a higher correlation 

between the three jump tests and skating 10 meters flying start than 0-10 meters standing 

start. Based on this study's results, we consider that the standing long jump on one leg (right 

and left) should be included in the test battery that national approved sports educations 

colleges conduct. 

  



 

 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

 Syftet med denna studie var att undersöka samband mellan horisontella hopptester off-ice 

och on-ice skridskoåkning hos ishockeyspelare på svenska ishockeygymnasier. 

Frågeställningar: Hur ser sambandet ut mellan prestationer i horisontella hopp och 

skridskoåkning 10 meter stående start bland elever på svenska ishockeygymnasier? Hur ser 

sambandet ut mellan prestationer i horisontella hopp och skridskoåkning 10 meter flygande 

start bland elever på svenska ishockeygymnasier?  

Metod 

 Elever på tre ishockeygymnasier i Stockholmsområdet deltog i studien. Två skolor var 

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och ett på lokal nivå. Alla 50 elever (41 på NIU 

och 9 på lokal nivå) som ingick i studien var män och gick år ett och två på gymnasiet. 

Horisontella hopptester, så som stående längdhopp, stående längdhopp på ett ben samt 

stående femsteg genomfördes off-ice. Ett sprinttest 40 meter skridskoåkning genomfördes on-

ice, där tider för stående 0-10 meter samt flygande 10 meter användes i vidare analys. Graden 

av linjärt samband mellan variablerna on-ice skridskoåkning och off-ice testerna mättes med 

hjälp av Pearsons korrelationskoefficient.  

Resultat 

 Stående längdhopp på ett ben (höger och vänster) hade en hög korrelation både mot 

skridskoåkning 0-10 meter stående start (r = -0,599) och skridskoåkning 10 meter flygande 

start (r = -0,635) bland alla utespelare i denna studie. Sambanden med stående femsteg var r = 

-0,467 respektive r = -0,582, medan sambanden med stående längdhopp var r = -0,459 

respektive r = -0,599. 

Slutsats 

 Stående längdhopp på ett ben (höger och vänster) korrelerar bäst med skridskoåkning, både 

mot 0-10 meter stående start och mot 10 meter flygande start. Generellt finns ett högre 

samband mellan de tre hopptesterna och skridskoåkning 10 meter flygande start än 0-10 meter 

stående start. Utifrån denna studies resultat anser vi att stående längdhopp på ett ben (höger 

och vänster) bör införas i det testbatteri som NIU-gymnasierna genomför. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Ishockey 

 Ishockey är en komplex idrott med intensiva inslag som kräver många specifika tekniska 

färdigheter och fysiska förmågor som gör det möjligt för en spelare att prestera under extrema 

förhållanden. Det innebär att höga tekniska krav ställs på spelarna i form av pass- och 

skotteknik samt hanteringen av klubba och puck. Idrotten kännetecknas av intermittent arbete 

i form av snabb explosiv skridskoåkning med plötsliga riktningsförändringar. Tillsammans 

med tacklingar eller kampmoment, som är en annan viktig del av spelet, innebär det att 

spelarnas fysiska status har stor inverkan på prestationen. (Twist & Rhodes 1993) 

 Skridskoåkning är den mest grundläggande färdigheten för en ishockeyspelare (Mascaro, 

Seaver & Swanson 1992). Den kräver en kombination av snabbhet, styrka, snabbstyrka och 

balans (Farlinger, Kruisselbrink & Fowles 2007). I och med detta är skridskoåkning något 

som spelarna tränar regelbundet under hela karriären. Ett problem ishockeyn har är brist på 

tillgängliga isytor vilket begränsar antalet träningstimmar på is (on-ice) för många lag. En 

följd av detta är att on-ice träningen frekvent kompletteras med träning utanför isen (off-ice) 

både före och under själva tävlingssäsongen. Efter tävlingssäsongen sker en sommarperiod 

där nästan all träning bedrivs off-ice då syftet och träningsfokus är att stärka upp spelarnas 

fysiska förmåga.  

 

1.1.2 Träning och tester 

 Att ishockeyspelarens fysiska status påverkar prestationen har vi tidigare konstaterat. 

Därför genomförs vanligtvis fysiologiska tester på spelarna för att kontrollera den fysiska 

statusen, t ex om de har några fysiska svagheter. Andra syften med att genomföra tester kan 

vara att utvärdera träningsprogram eller att genomföra tester i utbildningssyfte. Oavsett i 

vilket syfte tester genomförs är det viktigt att ett syfte är definierat. (Gore 2000, s. 3)  

 Utifrån syftet bör testledaren sedan ställa sig frågorna: Vilket/vilka tester är relevanta att 

genomföra? Ska de vara generella eller specifika? Exempel för ishockeyspelare är om 

sprinttester utförs i form av skridskoåkning (specifikt) eller löpning (generellt). Dessutom 

gäller det att genomföra tester som är praktiskt genomförbara och att de ger resultat med hög 
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validitet och reliabilitet. (Ibid, s. 13) Dvs att testet ska ge resultat på det som avses att mäta. 

Resultatet ska då vara så pålitligt att ett test med samma grupp, i samma tillstånd, med samma 

förutsättningar, senare ska ge samma resultat. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 122)  

 Då ishockeyn har problem med tillgången till isytor är därför många tester inte specifika 

för ishockey, testerna som genomförs är oftast off-ice och av mer generell karaktär. Att off-

ice testerna då har ett starkt samband med on-ice skridskoåkning är viktigt för att kunna 

överföra testresultaten. Dessutom har den generella fysiska förmågan visat sig vara väldigt 

viktig för ishockeyspelaren vilket gjort att många elitlag använder sig av laboratorietester som 

inte har någon specificitet mot ishockeyn överhuvudtaget. (Cox, Miles, Verde & Rhodes 

1995) 

 När tester genomförs är det viktigt att testledaren standardiserar varje test. Det vill säga gör 

en beskrivning så att testet går till på exakt samma sätt varje gång det genomförs. Dessutom 

bör testledaren standardisera så många yttre omständigheter som möjligt, inför och under 

testet så att testdeltagaren har samma förutsättningar vid varje testomgång. Exempelvis att 

träningen standardiseras dagarna innan testerna/testet genomförs. Kosten och vilan är andra 

aspekter testledaren bör standardisera dagarna innan för att höja testets reliabilitet. (Gore 

2000, s. 3-12) 

 

1.1.3 Hopptester 

 Hopptester används utbrett och många varianter har utvecklats. Vanligtvis brukar två 

huvudvarianter användas, de vertikala hoppen och de horisontella hoppen. Eftersom 

prestationen i de flesta individuella- och lagidrotter är beroende av idrottarens förmåga att 

snabbt producera kraft, är användningen av reliabilitets- och validitetsgiltiga testmetoder 

fördelaktiga för talangscouting och att utvärdera träningseffekter (Newton & Kraemer 1994). 

De mest populära vertikala hopptesten är Countermovement jump (CMJ, hopp med svikt) och 

Squat jump (SJ, hopp utan svikt). De mest använda horisontella hopptesten är stående 

längdhopp och stående tresteg. (Markovic, Dizdar, Jukic & Cardinale 2004) 

 

1.1.4 Ishockey i gymnasieskolan 

 Inför höstterminen 2011 beslutade riksdagen att de skolor som vill erbjuda undervisning i 

ämnet specialidrott måste ha tillstånd från skolverket. I den nya gymnasieförordningen (SFS 

2010:2039) 27 § står det: ”En utbildning där ämnet specialidrott ingår får godkännas som en 
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nationell idrottsutbildning om den har en tydlig elitidrottskaraktär och ett etablerat samarbete 

med ett specialidrottsförbund som är relevant för utbildningen. Utbildningen ska tillstyrkas av 

specialidrottsförbundet.” (Ibid, s. 15) För att skolverket ska tillstyrka detta tillstånd måste 

därför ett specialidrottsförbund (i ishockeyns fall Svenska ishockeyförbundet (SIHF)) först 

godkänt certifiering. Specialidrotten på gymnasieskolorna benämns som RIG 

(Riksidrottsgymnasier) eller NIU och när en skola tilldelas detta tillstånd gäller det i sex år 

framåt. 

 Syftet med RIG och NIU är att elever som lägst bedöms kunna uppnå nationell elit inom 

sin idrott ska erbjudas möjlighet till denna utbildning. Ämnet specialidrott vänder sig därför 

inte till alla, utan till utvalda elever som anses ha stor möjlighet att nå eliten inom sin idrott. 

(Svenska Ishockeyförbundet 2012-09-20) Skillnaden mellan ett RIG och ett NIU är att 

Sveriges Riksidrottsförbund ger godkännande för RIG istället för specialidrottsförbunden som 

godkänner NIU. Dessutom är RIG riksrekryterande medan NIU rekryterar lokalt/regionalt. 

(SFS 2010:2039, s. 14-15)  

 Ishockeyn har idag inget RIG utan använder sig bara av NIU som går under namnet 

”elitishockeygymnasier”, då en riksrekryterande utbildning inte anses nödvändig för att 

främja svensk ishockey på elitnivå. Dessutom är det nu mer frisök till gymnasiet, det vill säga 

att eleverna kan söka till vilken skola de vill, vilket medför att elitishockeygymnasierna ändå 

rekryterar spelare från hela landet.  

 Eftersom SIHF godkänner alla elitishockeygymnasier med ishockey som inriktning 

innebär det också att de säkerställer den idrottsliga kvalitén på utbildningen i form av 

elitutbildade instruktörer samt support i form av materiell, medicinsk och kurativ service. 

SIHF har satt upp som krav att instruktörer på elitishockeygymnasierna skall ha genomgått 

förbundets samtliga utbildningssteg för att spelarna skall få bästa möjliga förutsättningar att 

uppnå minst nationell elitnivå inom ishockeyn. Andra krav som förbundet ställer är att den 

gymnasieskola som får godkännande för NIU-verksamhet ska ha ett nära samarbete med en 

ishockeyförening som har verksamhet på högsta nationella nivå under samtliga år eleverna 

går gymnasiet. (Svenska ishockeyförbundet 2012-09-20)  

 Sverige har idag 33 elitishockeygymnasier som är spridda från Kiruna i norr till Malmö i 

söder. Utöver alla elitishockeygymnasier finns det även andra gymnasieskolor som erbjuder 

ishockey på schemat, men då i lokal form. Ämnen som eleverna läser där är Idrott och hälsa – 

specialisering 1 och 2, som eleverna kan välja genom sitt individuella val. Denna 
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gymnasieutbildning är dock inte tillstyrkt av Svenska ishockeyförbundet och är därigenom 

inte tilltänkt som en elitutbildning. (Svenska ishockeyförbundet 2012-09-20)  

 

1.1.5 Tester i gymnasieskolan 

 SIHF har ställt krav på alla elitishockeygymnasier att genomföra ett testbatteri med 

generella off-ice tester som de tagit fram, för att se hur elevernas fysiska status ser ut (se 

bilaga 2). Då testerna är återkommande vid varje läsårs start och slut, blir testerna också 

indikatorer samt utvärderingar på hur elevernas träning gett effekt mellan testomgångarna. Då 

gymnasieskolor med ishockeyutbildning på lokal nivå inte har något samarbete med SIHF 

behöver de inte genomföra detta testbatteri. 

 Att eleverna på elitishockeygymnasierna genomför tester stämmer väl överens med 

skolverkets kursplan för ämnet specialidrott. I det centrala innehållet står att eleverna skall ges 

förutsättningar att utveckla: ”Kunskaper om samt förmåga att använda och utvärdera 

träningsmetoder för att utveckla prestationsförmågan” (SKOLFS 2010:144, s. 2). Att 

utvärdera träningsmetoder är som tidigare framförts ett av syftena med tester. I kursen 

tränings- och tävlingslära 2, som både NIU och lokal nivå läser, ska som en del i det centrala 

innehållet behandlas: ”Tester för att mäta fysiska och psykiska kvaliteter, till exempel 

konditions- och rörlighetstester” (Ibid, s. 12) 
 

1.2 Forskningsläge 

 De forskningsområden som berörs i detta avsnitt är olika hopptesters tillförlitlighet samt 

dess samband med spelförmåga, spelpositioner och skridskoåkning i ishockey. En stor del av 

ishockeyrelaterad forskning fokuserar på off-ice tester och dess samband med mätningar av 

skridskoåkning on-ice.  

 Det presenteras en hel del samband mellan olika variabler i form av 

korrelationskoefficienter. Värdet på korrelationer varierar mellan 1.0 och -1.0, där 0 betyder 

att det inte finns något samband, 1.0 betyder att det finns ett starkt positivt samband och -1.0 

betyder att det finns ett starkt negativt samband mellan variablerna (Ejlertsson 2003, s. 111). 

Korrelationskoefficienten tolkas som: obetydligt 0.0 – 0.1, lågt 0.1 – 0.3, måttligt 0.3 – 0.5, högt 

0.5 – 0.7, mycket högt 0.7 – 0.9, och praktiskt taget perfekt 0.9 – 1.0 (Hopkins 2012-10-04). 
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1.2.1 Hopptesters tillförlitlighet 

 I olika explosiva hopp som har för avsikt att mäta snabbstyrkeförmågan i benen, visade 

Markovic m fl (2004) att SJ och CMJ utförda på kontaktmatta var de mest tillförlitliga 

fälttesterna. Reliabiliteten (α) och validiteten (r) för olika hopptester som undersöktes var t ex: 

CMJ (α = 0,98; r = 0,87), SJ (α = 0,97; r = 0,81), stående längdhopp (α = 0,95; r = 0,76) samt 

stående tresteg (α = 0,93; r = 0,80), där 1,0 var perfekt tillförlitlighet och 0,0 obefintlig. De 

horisontella hopptesterna (stående längdhopp och stående tresteg) hade sämre värden och 

Markovic m fl diskuterar att det kunnat bero på att det är en mer komplex rörelse än i de 

vertikala hoppen. De kom fram till att alla vertikala och horisontella hopp som ingick i 

studien hade acceptabel reliabilitet, därför kan de användas för att testa hoppförmåga hos 

fysiskt aktiva män. (Markovic et al 2004) 

 

1.2.2 Off-ice tester och skridskoåkning 

 Studier har visat starka korrelationer mellan vertikala hopp och skridskoåkningens 

acceleration och hastighet (Mascaro, Seaver & Swanson 1992; Bracko & Fellingham 1997; 

Diakoumis & Bracko 1998). Det påvisas dock att vertikala hopp är den näst starkaste 

prediktorn bakom 40 yard sprint off-ice (Bracko & Fellingham 1997; Diakoumis & Bracko 

1998). Dessutom fann Behm m fl (2005) att 40 yard sprint off-ice endast kunde förklara 25% 

av variansen vid maximal skridskoåkningshastighet. Dock genomfördes endast SJ medan de i 

övriga studier har använt sig av CMJ, samt att det endast mättes högsta hastighet på skridsko 

och inte accelerationsmomentet. Behm m fl (2005) testade även Drop jumps (plyometriska 

hopp från höjd med kort kontakttid i marken) som även dem visade låg korrelation med 

skridskoåkningshastighet. De diskuterar att den korta kontakttiden som aktiverar stretch-

shortening effekten i musklerna troligtvis inte är någon viktig faktor vid skridskoåkning. 

(Behm, Wahl, Button, Power & Anderson 2005) 

 Det har visats att elitishockeyspelare spenderar en liten tid under match åkandes rakt 

framåt i full hastighet. Bracko m fl (1998) rapporterade att NHL-forwards spenderade 72,1% 

av istiden under match utförandes överstegsåkning eller glidsvängar (Bracko, Fellingham, 

Hall, Fisher & Cryer 1998). Detta indikerar att acceleration, rörlighet och 

riktningsförändringar också är viktiga komponenter i skridskoåkningen (Bracko & George 

2001). En nyare studie av Farlinger m fl (2007) har därför utfört on-ice tester med både sprint 

rakt framåt och svängar. De påvisade dock att on-ice 35 meter sprint och S-svängförmåga var 
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starkt korrelerat med varandra (r = 0,70; p < 0,001). On-ice 35 meter korrelerade med off-ice 

30 meter sprint (r = 0,78), tresteg (r = -0,78), stående längdhopp (r = -0,74) och SJ med 

armpendling (r = -0,71) (då sprinttesterna mäts i tid är ett lågt resultat bättre vilket medför att 

sambandet med hopplängd blir negativt). Detta visade att horisontell bensnabbstyrka gav det 

högsta sambandet med skridskoåkningssprint. On-ice S-svängar korrelerade med off-ice 

stående längdhopp (r = -0,59), off-ice 30 meter sprint (r = 0,54), tresteg (r = -0,53), SJ med 

armpendling (r = -0,52). Det visade att mätningar av horisontell bensnabbstyrka gav det 

högsta sambandet med kurvtagningsförmåga. (Farlinger, Kruisselbrink & Fowles 2007) 

 

1.2.3 Hopptester och spelposition 

 Det har visats att fysiologiska krav skiljer sig från en spelposition till en annan i ishockey. 

Av denna anledning kan fel uppstå när man försöker förutspå en spelares totala 

ishockeyförmåga genom fysiska tester. Twist och Rhodes (1993) menar att målvaktens 

position kännetecknas av snabba, explosiva rörelser som är kortvariga och varvas med 

perioder av vila och submaximal aktivitet.  

 Då målvakter, som representerar ett litet antal spelare samt med mycket unika fysiska krav 

i ishockey, togs bort från datan i studier tillsammans med utespelare blev korrelationen 

starkare. Målvakter hade den lägsta bensnabbstyrkan, var sämre hoppare och i allmänhet 

svagare än forwards och backar. (Burr, Jamnik, Dogra & Gledhill 2007; Burr et al 2008) 

 I jämförelse med forwards var backarna på isen längre tid per match och hade en högre 

aerob kapacitet. Backarna var också generellt större och tyngre vilket innebär att de måste 

generera mer kraft för att hålla uppe farten gentemot lättare och kvickare forwards. (Burr, 

Jamnik, Baker, Macpherson, Gledhill & McGuire 2008) 

 

1.2.4 Hopptester och spelförmåga 

 Av särskilt intresse för mätning av vertikala hopp är det faktum att scouter, tränare, 

fystränare och fysiologer i National Hockey League (NHL) har bedrivit en långvarig debatt 

angående vilka vertikala hopptester som är lämpligast för att bedöma snabbstyrkeförmågan i 

benen hos ishockeyspelare. Varje år genomförs National Hockey League Entry Draft 

(NHLED) där NHL-klubbarna tingar rätten att kontraktera de bästa tillgängliga spelarna i 

världen. I samband med draften genomförs NHLED Testing Combine, där spelarna deltar i ett 
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batteri av ishockeyrelaterade tester utformade för att bedöma deras fysiska kapaciteter. (Burr 

et al 2008) 

 Draften går ut på att knyta till sig så bra spelare som möjligt. Därför väljer lagen de bästa 

tillgängliga spelarna först, vilket i huvudsak rangordnar spelarna efter den generella totala 

spelförmågan inom varje draftår. Man bör dock ha i åtanke att även om skridskoåkning är en 

viktig faktor hos en framgångsrik ishockeyspelare så är det dock inte den enda väsentliga 

kapacitetsberoende variabeln för att bestämma spelförmåga. (Vescovi, Murray, Fiala & 

VanHeest 2006) 

 Vescovi m fl (2006) jämförde tre års NHLED Testing Combine data men fann att 

testresultaten inte kunde förutse valordningen i draften. Dock analyserades alla tre års data 

separat och det finns en möjlighet att urvalet inte var tillräckligt stort för att finna en 

signifikant skillnad även om den existerade. Dessutom analyserades alla spelarpositioner 

tillsammans vilket skulle tyda på att alla spelare (målvakter, backar och forwards) förväntas 

ha liknande fysiologiska egenskaper och att de behandlades som sådana när de valdes i 

draften. (Ibid) 

 Burr m fl (2007) har undersökt vilket hopptest samt mätinstrument som är mest lämpligt 

för att testa bensnabbstyrka hos elitishockeyspelare och relationen mellan bensnabbstyrka och 

spelförmåga indikerat via valordningen i NHL-draften. De 86 bästa forwards och backar vid 

NHL-draftens tester 2005 studerades. De metoder som användes var Jump and reach, en 

anordning där testpersonen hoppar upp och nuddar lameller med fingrarna samt kontaktmatta 

som registrerar tiden testpersonen är i luften. Det utfördes CMJ och SJ vid mätinstrumenten. 

Hoppen vid Jump and reach utfördes med armrörelser och vid kontaktmattan utan armrörelser 

med händerna på höfterna. Spelarnas bensnabbstyrka jämfördes med prestationen i de olika 

hopptesterna, apparatur och hur de korrelerade med NHL-draftens valordning. Resultatet 

visade att alla fyra hopptesterna korrelerade signifikant mot valordningen (p = 0.01). Jump 

and reach SJ hade den högsta korrelationen (r = 0.47) följt av Jump and reach CMJ (r = 0.42), 

kontaktmatta CMJ (r = 0.39) och kontaktmatta SJ (r = 0.36). Jump and reach SJ ansågs vara 

den bästa kombinationen för utvärdering av spelares hockeypotential baserat på off-ice 

bensnabbstyrkemätning för elitishockeyspelare. (Burr et al 2007) 

 En liknande studie gjordes åter av Burr m fl (2008) på testerna i NHL-draften 1998-2006. 

Totalt ingick 853 spelare. De kom då fram till att stående längdhopp var mest signifikant 

gentemot valordningen i NHL-draften hos forwards och backar och kan vara ett bra 

instrument för att mäta generellt övergripande total potential. Resultaten i denna studie skiljer 
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sig från Vescovi m fl (2006), som inte fann något signifikant samband mellan testresultaten 

och valordning i draften. Burr m fl (2008) diskuterar att dessa olika resultat kan bero på att 

deras studie innehöll åtta års data och kunde därigenom upptäcka mindre skillnader samt att 

de analyserade spelpositioner separat. (Burr et al 2008) 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 Syftet med denna studie var att undersöka samband mellan horisontella hopptester off-ice 

och on-ice skridskoåkning hos ishockeyspelare på svenska ishockeygymnasier.  

 Då skridskoåkning sker horisontellt i ishockey är vår hypotes att de off-ice tester som 

genomförs horisontellt är de mest överförbara till skridskoåkning för ishockeyspelare. 

Dessutom bör det vara en fördel om testet genomförs på ett ben, då kraften i varje 

skridskoskär genereras på detta sätt. 

 

 Frågeställningar:  

1. Hur ser sambandet ut mellan prestationer i horisontella hopp och skridskoåkning 10 

meter stående start bland elever på svenska ishockeygymnasier? 

2. Hur ser sambandet ut mellan prestationer i horisontella hopp och skridskoåkning 10 

meter flygande start bland elever på svenska ishockeygymnasier? 

 

2 METOD  

2.1 Metodval 

 För att svara på studiens frågeställningar behövdes tester genomföras off-ice och on-ice 

med en större grupp elever från svenska ishockeygymnasier. Insamlad data off-ice skulle 

sedan jämföras med data on-ice och analyseras om några generella samband kunde utläsas. 

Metoden blev därför en kvantitativ tvärsnittsstudie, där statistiska samband mäts mellan 

variabler med hjälp av korrelationsanalyser. Genom att finna samband mellan två variabler 

kan det indikera på att de har något med varandra att göra.  
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2.2 Urval 

 50 elever (41 på NIU och nio på lokal nivå) på tre ishockeygymnasier i stockholmsområdet 

kontaktades och erbjöds att delta i studien. Gymnasieskolorna valdes ut genom ett så kallat 

bekvämlighetsurval, dvs. de valdes ut för att kontakt mellan undersökningsledare och 

skolledning var etablerad sedan tidigare (Hassmén & Hassmén 2008, s. 98). Två av dessa 

skolor var certifierade NIU och erbjöd ämnet specialidrott, medan det tredje gymnasiet hade 

verksamhet på lokal nivå. Alla deltagande elever var män och gick år ett och två på gymnasiet 

(födda 1995 och -96). 

 

2.3 Procedur 

 Testerna genomfördes på respektive ishockeygymnasium vid två separata tillfällen. Första 

tillfället off-ice och det andra tillfället on-ice. Off-ice testerna genomfördes alla under en och 

samma vecka där varje enskild skola besöktes var sin dag. Samma sak gällde för testet on-ice 

som genomfördes två veckor senare i respektive ishockeygymnasiums ishall. 

 Vid båda tillfällena off-ice och on-ice informerades deltagarna om studiens syfte, vilka 

risker som fanns vid eventuellt deltagande, att resultaten förblev konfidentiella och att deras 

uppgifter endast användes i detta forskningsändamål. Deltagarna fick därefter ta ställning till 

om de ville medverka i studien och de fick avbryta sitt deltagande när de ville. Detta med 

hänsyn till Vetenskapsrådets fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011). 

 

2.3.1 Bortfall 

 Under de första testerna off-ice medverkade totalt 50 elever från NIU och lokal nivå. Pga 

tidsbrist vid testerna off-ice på båda NIU gymnasierna genomförde inte alla elever samtliga 

tester. Det blev ett internt bortfall på respektive hopptest: stående femsteg sju elever, stående 

längdhopp fyra elever samt stående längdhopp på ett ben 24 elever. Vid det andra testtillfället 

on-ice blev det ett externt bortfall pga. frånvaro med sex elever på NIU och en elev på lokal 

nivå. Totalt ingick därför 43 elever i analysarbetet. 
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2.3.2 Tester 

Off-ice tester 

Off-ice testerna genomfördes i respektive gymnasieskolas idrottshall, där underlaget var 

trägolv. I samband med det första testtillfället fick spelarna uppge sin längd och vikt. Innan 

testerna genomfördes fick spelarna direktiv att individuellt värma upp lågintensivt i 15 

minuter. Samtliga deltagare bar träningsskor och träningskläder. Testerna genomfördes av två 

undersökningsledare som hade samma uppgifter vid alla testtillfällen. 

 De två horisontella hopptesterna som ingår i SIHF:s testbatteri, stående längdhopp och 

stående femsteg genomfördes. Vår hypotes var även att hopptesterna borde genomföras på ett 

ben. Därför utfördes ytterligare ett test, stående längdhopp på ett ben (höger och vänster). 

Testerna genomfördes i följande ordning: 

 

Stående femsteg 

 Deltagarna fick först instruktioner för testets utförande. Deltagarna stod med fötterna 

axelbrett isär med tårna bakom en markeringslinje. Därefter genomfördes ett jämfota uthopp 

med en omedelbar bendelning. Steg två genomfördes individuellt val på höger eller vänster 

ben, sedan vartannat ben på steg tre, fyra och fem. Godkänd landning var på båda fötterna. 

Mätningen skedde med standardmåttband fäst på golvet. Resultatet mättes från startlinjen till 

nedslagsmärkets häl. Testledarna manade på deltagarna under tiden för utförandet för att ge 

dem extra motivation. Deltagarna vilade minst fem minuter mellan försöken. Det längsta av 

tre hopp noterades i meter samt centimeter och användes i vidare analys.  

 

Stående längdhopp 

 Deltagarna fick först instruktioner för testets utförande. Deltagarna stod med fötterna 

axelbrett isär och tårna bakom en markeringslinje. Därefter utfördes ett jämfotahopp där det 

var tillåtet att gunga/hämta fart i knäna och svänga med armarna utan att fotsulorna lyftes före 

själva jämfotahoppet. Godkänd landning var på båda fötterna. Mätningen skedde med 

standardmåttband fäst på golvet. Resultatet mättes från startlinjen till nedslagsmärkets häl. 

Testledarna manade på deltagarna under tiden för utförandet för att ge dem extra motivation. 

Deltagarna vilade minst fem minuter mellan försöken. Det längsta av tre hopp noterades i 

meter samt centimeter och användes i vidare analys.  
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Stående längdhopp på ett ben (höger och vänster) 

 Deltagarna fick först instruktioner för testets utförande. Deltagarna stod på ett ben med 

tårna bakom en markeringslinje. Därefter utfördes ett hopp på ett ben där det var tillåtet att 

gunga/hämta fart med kroppen utan att fotsulan lämnade golvet innan själva hoppet. Godkänd 

landning var på båda fötterna. Mätningen skedde med standardmåttband fäst på golvet. 

Resultatet mättes från startlinjen till nedslagsmärkets häl. Testledarna manade på deltagarna 

under tiden för utförandet för att ge dem extra motivation. Deltagarna vilade minst fem 

minuter mellan försöken. Det längsta av tre hopp med vardera höger och vänster ben 

adderades ihop, noterades i meter samt centimeter och användes i vidare analys.  

 

On-ice tester 

 Innan genomförandet av on-ice testet fick spelarna direktiv att individuellt värma upp 

lågintensivt i 15 minuter på is. Samtliga deltagare bar full ishockeyutrustning inklusive 

klubba. Testet genomfördes av två testledare som hade samma uppgifter vid alla testtillfällen.  

 

Sprint 40 meter skridskoåkning 

 Deltagarna fick först instruktioner för testets utförande. Deltagarna startade 50 cm bakom 

linjen där startsensorn var placerad. Deltagarna använde sig av en så kallad V-start. Dvs. de 

stod med hälarna ihop med tårna pekandes utåt så att fötterna placerades i ett V. Efter att 

testledaren gett klartecken startade deltagarna vid egen vilja. Mätinstrumentet startade när 

deltagaren passerade genom första startsensorn. Deltagarna åkte sedan så fort de kunde rakt 

fram hela vägen förbi den sista sensorn som var placerad 40 meter bort. Mätningen skedde 

med Ivar run system (LN Sportkonsult, Lidingö, Sverige). Sensorer var placerade vid 0, 10, 

20, 30 och 40 meter med 3,5 meters bredd och tidsangivelser gavs vid varje sensor. Toppen 

på varje sensor var en meter över isen. Om någon deltagare inte kunde genomföra testet på ett 

felfritt sätt gjordes försöket om. Testledarna manade på deltagarna under tiden för utförandet 

för att ge dem extra motivation. Deltagarna vilade minst fem minuter mellan försöken. De 

bästa tiderna, för stående 0-10 meter samt flygande 10 meter (mellan 30-40 meter), av tre 

försök noterades i sekunder samt hundradelar och användes i vidare analys.  
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Bild 1 – On-ice testets bana sett bakifrån startlinjen. 

 

 

 
Bild 2 – Startposition vid on-ice testet. 
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Bild 3 – On-ice testets bana 0-10 meter stående start sett från sidan. 

 

2.3.3 Databearbetning 

 När alla testdata var insamlade analyserades dessa i SPSS Statistics 17.0 (SPSS Inc., 

Chicago, IL, USA). Graden av linjärt samband mellan variablerna on-ice skridskoåkning och 

off-ice testerna mättes med hjälp av Pearsons korrelationskoefficient. Värdet på korrelationer 

varierar mellan 1.0 och -1.0, där 0 betyder att det inte finns något samband. 1.0 betyder att det 

finns ett starkt positivt samband och -1.0 betyder att det finns ett starkt negativt samband 

mellan variablerna (Ejlertsson 2003, s. 111). Korrelationskoefficienten tolkas som: obetydligt 

0.0 – 0.1, lågt 0.1 – 0.3, måttligt 0.3 – 0.5, högt 0.5 – 0.7, mycket högt 0.7 – 0.9, och praktiskt 

taget perfekt 0.9 – 1.0 (Hopkins 2012-10-04). Det bör dock poängteras att även om en hög 

korrelation återfinns är det inte säkert att det därför finns ett orsakssamband (Ejlertsson 2003, 

s. 113). En beräkning av determinationskoefficienten (beräkning av kvadratroten av 

korrelationskoefficienten, r²) ger sedan ett förklaringsvärde för variationerna i procent (Ibid, s. 

115).  
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2.4 Tillförlitlighet 

 Validitet innebär att man faktiskt fångat det fenomen som är av intresse att studera och att 

dra slutsatser från. Hur väl det är möjligt att mäta det som undersöks. (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 137) Med reliabilitet menas huruvida upprepade mätningar ger samma resultat. Det 

handlar om säkerheten och noggrannheten i mätningen samt att det slumpmässiga felet ska 

vara litet. (Ibid, s. 122). 

 Alla testmetoder off-ice (förutom stående längdhopp på ett ben) som genomförts i denna 

studie är validerade och reliabilitetstestade genom tidigare forskning av Markovic m fl 

(2004). Dock är stående längdhopp på ett ben mycket likt och utfört enligt samma metod som 

stående längdhopp. Därför anser vi att även detta test bör ha en hög tillförlitlighet. 

 Vid on-ice testet betonade vi att deltagarna skulle åka så snabbt de kunde från start hela 

sträckan förbi sista sensorn vid 40 meter. En av undersökningsledarna stod vid mållinjen och 

kontrollerade att deltagaren inte stannade av för tidigt innan målgång. Det faktum att samtliga 

spelare hade sin bästa tid under de sista 10 metrarna är ett tecken på att de inte har slagit av på 

takten. 

 Den använda testrustningen kalibreras regelbundet av tekniker för att ge precisa mätningar. 

För att även säkerställa detta, kontrollerades utrustningen av undersökningsledarna innan 

testernas genomförande.  

 Testerna genomfördes på respektive gymnasieskolas idrotts- och ishall. Det bör tas i 

beaktande att underlaget vid både off-ice samt on-ice testerna kan skilja sig från plats till plats 

och påverka resultatet. 

 Tyvärr har vi inte kunnat påverka testdeltagarnas förberedelser dagarna innan testerna. 

Deltagarnas vila och kost kan påverka prestationen och av denna anledning hade varit 

önskvärt att styra detta. Dessutom kan uppvärmning påverka prestationen och därför borde 

denna varit standardiserad. 

 

3 RESULTAT 
 Resultaten presenteras här utifrån varje off-ice hopptest och dess samband med on-ice 0-10 

meter stående start och 10 meter flygande start. Alla resultat redovisas utifrån deltagarnas 

spelposition och nivå (NIU eller lokal nivå). En sammanställning av 

korrelationskoefficienterna kan ses i tabell 1. 
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Tabell 1 – Korrelationskoefficienter (r och p värden) mellan off-ice och on-ice tester.* 

  Stående längdhopp 

Stående längdhopp 

på ett ben (höger 

och vänster) 

Stående femsteg 

Alla utespelare 0-10 m stående -0,459† 

0,006 

N = 35 -0,599† 

0,004 

N = 21 -0,467† 

0,006 

N = 33 

 10 m flygande -0,599† 

<0,001 

N = 35 -0,635† 

0,002 

N = 21 -0,582† 

<0,001 

N = 33 

Nivå (utespelare)       

Bredd 0-10 m stående -0,461 

0,357 

N = 6 -0,616 

0,192 

N = 6 -0,673 

0,143 

N = 6 

 10 m flygande -0,632 

0,178 

N = 6 -0,715 

0,110 

N = 6 -0,808 

0,052 

N = 6 

Elit 0-10 m stående -0,458† 

0,013 

N = 29 -0,622† 

0,013 

N = 15 -0,372 

0,056 

N = 27 

 10 m flygande -0,565† 

0,001 

N = 29 -0,722† 

0,002 

N = 15 -0,489† 

0,010 

N = 27 

Spelposition       

Backar 0-10 m stående -0,510 

0,075 

N = 13 -0,456 

0,303 

N = 7 -0,435 

0,157 

N = 12 

 10 m flygande -0,567† 

0,043 

N = 13 -0,398 

0,377 

N = 7 -0,437 

0,156 

N = 12 

Forwards 0-10 m stående -0,448† 

0,037 

N = 22 -0,667† 

0,009 

N = 14 -0,479† 

0,028 

N = 21 

 10 m flygande -0,635† 

0,002 

N = 22 -0,702† 

0,005 

N = 14 -0,608† 

0,003 

N = 21 

Målvakter 0-10 m stående 0,365 

0,476 

N = 6 0,792 

0,208 

N = 4 0,573 

0,234 

N = 6 

 10 m flygande 0,517 

0,294 

N = 6 0,346 

0,654 

N = 4 0,558 

0,250 

N= 6 

* r värden presenteras överst och p värden under för varje korrelation. 

† Signifikant (p < 0,05). 

 

3.1 Deskriptiv data av deltagarna samt deras prestationer 

 För att ge en översikt över den analyserade datan presenteras medelvärden och 

standardavvikelser för deltagarnas kroppslängd och -vikt (tabell 2) samt studiens samtliga 

tester (tabell 3). 
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Tabell 2 – Deltagarnas kroppslängd och -vikt. 
 Längd (m) Vikt (kg) 

 Medel ± SD N Medel ± SD N 

Alla utespelare 1,81 ± 0,05 37 77 ± 7 37 

Nivå (utespelare)     

Bredd 1,84 ± 0,05 6 78 ± 8 6 

Elit 1,80 ± 0,05 31 77 ± 7 31 

Spelposition     

Backar 1,81 ± 0,05 14 79 ± 9 14 

Forwards 1,81 ± 0,06 23 76 ± 6 23 

Målvakter 1,79 ± 0,08 6 75 ± 10 6 

 

 

Tabell 3 – Medelvärden och standardavvikelser för studiens samtliga tester. 

 
Stående 

längdhopp (m) 

Stående 

längdhopp på ett 

ben (höger och 

vänster) (m) 

Stående femsteg 

(m) 

Skridsko 0-10 m 

stående start (s) 

Skridsko 10 m 

flygande start (s) 

 Medel ± SD N Medel ± SD N Medel ± SD N Medel ± SD N Medel ± SD N 

Alla utespelare 2,40 ± 0,17 35 3,95 ± 0,36 21 11,91 ± 1,04 33 1,99 ± 0,08 37 1,10 ± 0,03 37 

Nivå (utespelare)           

Bredd 2,29 ± 0,17 6 4,05 ± 0,47 6 11,57 ± 1,62 6 2,01 ± 0,11 6 1,12 ± 0,04 6 

Elit 2,42 ± 0,17 29 3,92 ± 0,32 15 11,98 ± 0,89 27 1,99 ± 0,08 31 1,10 ± 0,03 31 

Spelposition           

Backar 2,38 ± 0,16 13 3,89 ± 0,35 7 11,66 ± 0,86 12 2,00 ± 0,07 14 1,12 ± 0,03 14 

Forwards 2,41 ± 0,18 22 3,99 ± 0,38 14 12,05 ± 1,12 21 1,99 ± 1,09 23 1,09 ± 0,04 23 

Målvakter 2,25 ± 0,16 6 3,78 ± 0,30 4 11,12 ± 1,17 6 2,33 ± 0,08 6 1,39 ± 0,04 6 

 

 

3.2 Stående längdhopp 

3.2.1 Skridskoåkning 0-10 meter stående start 

 Sambandet mellan resultaten i stående längdhopp och skridskoåkning 0-10 meter stående 

start bland alla utespelare i studien visade sig vara måttligt då r = -0,459 (p = 0,006; N = 35). 

Det negativa sambandet innebar att ju längre man hoppade i stående längdhopp desto 

snabbare tid hade de på skridskoåkning 0-10 meter stående start (se figur 1). Efter beräkning 
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av determinationskoefficienten (r²) konstaterades att variansen i skridskoåkning 0-10 meter 

stående start förklaras till ca 21 % av hopplängden i det stående längdhoppet.  

 Enbart målvakternas resultat gav r = 0,365 (p = 0,476; N = 6) och en förklarad varians på 

ca 13 %. Detta positiva samband innebar att ju kortare de hoppade desto snabbare tid hade de 

på skridskoåkning 0-10 meter stående start. Sambandet var dock inte signifikant. 

 Bland backarna tenderade sambandet att vara högt då r = -0,510 (p = 0,075; N = 13) och 

den förklarande variansen ca 26 %. Forwards samband var måttligt när r = -0,448 (p = 0,037; 

N = 22) vilket gav en förklarad varians på ca 20 %.  

 När enbart elitutespelarnas resultat granskades visade det sig att deras samband även det 

var måttligt med r = -0,458 (p = 0,013; N = 29) och en förklarad varians ca 21 %. 

Breddutespelarnas resultat var r = -0,461 (p = 0,357; N = 6) och den förklarande variansen ca 

21 %. Detta var inget signifikant samband. 

 
Figur 1 – Sambandet mellan skridskoåkning 0-10 meter stående start och stående längdhopp 

hos alla utespelare. (N = 35). 
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3.2.2 Skridskoåkning 10 meter flygande start 

 Sambandet mellan resultaten i stående längdhopp och skridskoåkning 10 meter flygande 

start bland alla utespelare i studien visade sig vara högt då r = -0,599 (p < 0,001; N = 35). Dvs 

att ju längre utespelarna hoppade i stående längdhopp desto snabbare tid hade de på 

skridskoåkning 10 meter flygande start (se figur 2). Efter beräkning av 

determinationskoefficienten (r²) konstaterades att variansen i skridskoåkning 10 meter 

flygande start förklaras till ca 36 % av hopplängden i det stående längdhoppet.  

 Enbart målvakternas resultat gav r = 0,517 (p = 0,294; N = 6) och en förklarad varians på 

ca 27 %. Detta positiva samband innebar att ju kortare de hoppade desto snabbare tid hade de 

i skridskoåkning 10 meter flygande start. Sambandet var dock inte signifikant. 

 Bland backarna var sambandet r = -0,567 (p = 0,043; N = 13) och den förklarande 

variansen ca 32 %. Forwards samband var högt när r = -0,635 (p = 0,002; N = 22) vilket gav 

en förklarad varians på ca 40 %.  

 När enbart elitutespelarnas resultat granskades visade det sig att deras samband även det 

var högt med r = -0,565 (p = 0,001; N = 29) och den förklarande variansen ca 32 %. 

Breddutespelarnas resultat var r = -0,632 (p = 0,178; N = 6) och förklarad varians ca 40 %. 

Detta var inget signifikant samband. 

 

 
Figur 2 – Sambandet mellan skridskoåkning 10 meter flygande start och stående längdhopp 

hos alla utespelare. (N = 35). 
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3.3 Stående längdhopp på ett ben (höger och vänster) 

 Vid analys av det stående längdhoppet på ett ben (höger och vänster) adderades resultaten 

från vänster och höger ben ihop till ett gemensamt värde.  

 

3.3.1 Skridskoåkning 0-10 meter stående start 

 Sambandet mellan resultaten i stående längdhopp på ett ben (höger och vänster), och 

skridskoåkning 0-10 meter stående start bland alla utespelare i studien visade sig vara högt då 

r = -0,599 (p = 0,004; N = 21). Dvs att ju längre utespelarna hoppade i stående längdhopp på 

ett ben (höger och vänster) desto snabbare tid hade de på skridskoåkning 0-10 meter stående 

start (se figur 3). Efter beräkning av determinationskoefficienten (r²) konstaterades att 

variansen i skridskoåkning 0-10 meter stående start förklaras till ca 36 % av hopplängden i 

det stående längdhoppet på ett ben (höger och vänster).  

 Enbart målvakternas resultat gav r = 0,792 (p = 0,208; N = 4) och en förklarad varians på 

ca 63 %. Detta positiva samband innebar att ju kortare de hoppade desto snabbare tid hade de 

på skridskoåkning 0-10 meter stående start. Sambandet var dock inte signifikant. 

 Bland backarna var resultatet r = -0,456 (p = 0,303; N = 7) och den förklarande variansen 

ca 21 %. Detta var dock inte signifikant. Forwards samband var högt när r = -0,667 (p = 

0,009; N = 14) vilket gav en förklarad varians på ca 44 %.  

 När enbart elitutespelarnas resultat granskades visade det sig att deras samband även det 

var högt med r = -0,622 (p = 0,013; N = 15) och en förklarad varians på ca 39 %. 

Breddutespelarnas resultat var r = -0,616 (p = 0,192; N = 6) och den förklarande variansen ca 

38 %. Detta var dock inte signifikant. 
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Figur 3 – Sambandet mellan skridskoåkning 0-10 meter stående start och stående längdhopp 

på ett ben (höger och vänster) hos alla utespelare. (N = 21). 

 

3.3.2 Skridskoåkning 10 meter flygande start 

 Sambandet mellan resultaten i stående längdhopp på ett ben (höger och vänster) och 

skridskoåkning 10 meter flygande start bland alla utespelare i studien visade sig vara högt då r 

= -0,635 (p = 0,002; N = 21). Dvs att ju längre utespelarna hoppade i det stående längdhoppet 

på ett ben (höger och vänster) desto snabbare tid hade de i skridskoåkning 10 meter flygande 

start (se figur 4). Efter beräkning av determinationskoefficienten (r²) konstaterades att 

variansen i skridskoåkning 10 meter flygande start förklaras till ca 40 % av hopplängden i det 

stående längdhoppet på ett ben (höger och vänster).  

 Enbart målvakternas resultat gav r = 0,346 (p = 0,654; N = 4) och en förklarad varians på 

ca 12 %. Detta positiva samband innebar att ju kortare de hoppade desto snabbare tid hade de 

på skridskoåkning 10 meter flygande start. Sambandet var dock inte signifikant. 
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 Bland backarna var r = -0,398 (p = 0,377; N = 7) och den förklarande variansen ca 16 %. 

Detta var dock inte signifikant. Forwards samband var mycket högt när r = -0,702 (p = 0,005; 

N = 14) vilket gav en förklarad varians på ca 49 %.  

 När enbart elitutespelarnas resultat granskades visade det sig att deras samband även det 

var mycket högt med r = -0,722 (p = 0,002; N = 15) och den förklarande variansen ca 52 %. 

Breddutespelarnas resultat var r = -0,715 (p = 0,110; N = 6) och en förklarad varians på ca 51 

%. Detta var dock inte signifikant. 

 

 
Figur 4 - Sambandet mellan skridskoåkning 10 meter flygande start och stående längdhopp på 

ett ben (höger och vänster) hos alla utespelare. (N = 21). 

 

3.4 Stående femsteg 

3.4.1 Skridskoåkning 0-10 meter stående start 

 Sambandet mellan resultaten i stående femsteg och skridskoåkning 0-10 meter stående 

start bland alla utespelare i studien visade sig vara måttligt då r = -0,467 (p = 0,006; N = 33). 
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Dvs ju längre utespelarna hoppade i stående femsteg desto snabbare tid hade de på 

skridskoåkning 0-10 meter stående start (se figur 5). Efter beräkning av 

determinationskoefficienten (r²) konstaterades att variansen i skridskoåkning 0-10 meter 

stående start förklaras till ca 22 % av hopplängden i det stående femsteget.  

 Enbart målvakternas resultat gav r = 0,573 (p = 0,234; N = 6) och en förklarad varians på 

ca 33 %. Detta positiva samband innebar att ju kortare de hoppade desto snabbare tid hade de 

på skridskoåkning 0-10 meter stående start. Sambandet var dock inte signifikant. 

 Bland backarna var r = -0,435 (p = 0,157; N = 12) och den förklarande variansen ca 19 %. 

Detta samband var dock inte signifikant. Forwards samband var även deras måttligt då r = -

0,479 (p = 0,028; N = 21) vilket gav en förklarad varians på ca 23 %.  

 När enbart elitutespelarnas resultat granskades visade det sig att deras samband tenderade 

att vara lågt r = -0,372 (p = 0,056; N = 27) och förklarad varians ca 14 %. Breddutespelarnas 

resultat var högt då r = -0,673 (p = 0,143; N = 6) och förklarad varians ca 45 %. Dock var 

detta samband inte signifikant. 

 

 
 Figur 5 – Sambandet mellan skridskoåkning 0-10 meter stående start och stående femsteg hos 

alla utespelare. (N = 33). 
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3.4.2 Skridskoåkning 10 meter flygande start 

 Sambandet mellan resultaten i stående femsteg och skridskoåkning 10 meter flygande start 

bland alla utespelare i studien visade sig vara högt då r = -0,582 (p < 0,001; N = 33). Dvs att 

ju längre de hoppade på stående femsteg desto snabbare tid hade de på skridskoåkning 10 

meter flygande start (se figur 6). Efter beräkning av determinationskoefficienten (r²) 

konstaterades att variansen i skridskoåkning 10 meter flygande start förklaras till ca 14 % av 

hopplängden i det stående femsteget.  

 Enbart målvakternas resultat gav r = 0,558 (p = 0,250; N= 6) och en förklarande varians på 

ca 31 %. Detta positiva samband innebar att ju kortare de hoppade desto snabbare tid hade de 

på skridskoåkning 10 meter flygande start. Sambandet var dock inte signifikant. 

 Bland backarna var r = -0,437 (p = 0,156; N = 12) och den förklarande variansen ca 19 %. 

Detta samband var inte signifikant. Forwards samband var högt när r = -0,608 (p = 0,003; N = 

21) vilket gav en förklarande varians på ca 37 %.  

 När enbart elitutespelarnas resultat granskades visade det sig att deras samband var måttligt 

med r = -0,489 (p = 0,010; N = 27) och den förklarande variansen ca 24 %. Breddutespelarnas 

samband tenderade att vara mycket högt då r = -0,808 (p = 0,052; N = 6) och den förklarande 

variansen ca 65 %. 
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Figur 6 – Sambandet mellan skridskoåkning 10 meter flygande start och stående femsteg hos 

alla utespelare. (N = 33). 

 

4 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 Syftet med denna studie var att undersöka samband mellan horisontella hopptester off-ice 

och on-ice skridskoåkning hos ishockeyspelare på svenska ishockeygymnasier. 

Frågeställningarna var: Hur ser sambandet ut mellan prestationer i horisontella hopp och 

skridskoåkning 0-10 meter stående start bland elever på svenska ishockeygymnasier? Hur ser 

sambandet ut mellan prestationer i horisontella hopp och skridskoåkning 10 meter flygande 

start bland elever på svenska ishockeygymnasier? 

 

4.1 Slutsatser 

 Vår hypotes var att de off-ice tester som genomförs horisontellt är de mest överförbara till 

skridskoåkning för ishockeyspelare. Detta har konstaterats genom tidigare forskning 

(Farlinger et al 2007). Vidare var hypotesen att det borde vara en fördel om testet genomförs 

på ett ben, då kraften i varje skridskoskär genereras på detta sätt. Denna hypotes har visat sig 

stämma väl överens med de resultat studien frambringat då stående längdhopp på ett ben 
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(höger och vänster) korrelerar bäst med skridskoåkning, både mot 0-10 meter stående start 

och mot 10 meter flygande start. Generellt finns ett högre samband mellan de tre hopptesterna 

och skridskoåkning 10 meter flygande start än 0-10 meter stående start.  

 När deltagarnas resultat delades upp utifrån deras spelposition framkom att målvakternas 

samband mellan hopptester och skridskoåkning var positivt. Det vill säga att ju kortare de 

hoppade desto snabbare åkte de skridskor vilket vi anser som icke trovärdigt. Att resultaten 

inte hade en statistisk signifikans stärker detta resonemang ytterligare, men det vore intressant 

om framtida forskning kunde utreda detta vidare. Målvakternas utrustning och aktionsmönster 

ser annorlunda ut än utespelarnas, vilket förmodligen har inverkan på resultatet. Det var också 

av denna anledning Burr m fl (2007) samt Burr m fl (2008) valde att sortera bort målvakterna 

ur deras analys, vilket resulterade i en starkare korrelation. 

 Bland backarna konstateras att sambanden mellan deras off-ice resultat och on-ice resultat 

var lägre än forwards. Det enda resultat som hade statistisk signifikans var dock sambandet 

mellan stående längdhopp och skridskoåkning 10 meter flygande start. Att övriga resultat inte 

är signifikanta beror troligtvis på ett lågt deltagarantal. Som visats i tidigare forskning kan 

backarnas lägre samband i jämförelse med forwards bero på spelpositionernas olika 

kravprofiler då forwards åker mer framlängesåkning i fart än backar. Backarna i vår studie var 

lika långa som forwards men tre kilo tyngre i genomsnitt. Generellt är backar större än 

forwards och måste därigenom generera mer kraft i skridskoåkning och hopp för att nå samma 

resultat som lättare forwards. Då det krävs mer kraft för att flytta en stor kropp än en liten 

kropp, och backarna fortfarande är väldigt unga i vår studie, är vi därför tveksamma om de 

hunnit bygga upp samma relativa styrka som forwards. (Burr et al 2008)  

 Forwards resultat är alla statistiskt signifikanta. Det högsta sambandet mellan off-ice 

testerna i denna studie och skridskoåkning 0-10 meter stående start samt 10 meter flygande 

start var stående längdhopp på ett ben (höger och vänster). 

 Det högsta sambandet som hittats i denna studie framkom hos breddspelarna. Detta i 

sambandet mellan stående femsteg och skridskoåkning 10 meter flygande start som tenderade 

att vara mycket högt. Bland övriga sambandsanalyser för breddspelarna är signifikansvärdena 

för dåliga för att slutsatser skall kunna dras. Anledningen till detta var troligtvis densamma 

som bland målvakter och backar, ett för lågt deltagarantal. 

 Hos elitspelarna hittades det bästa sambandet som var mycket högt mellan stående 

längdhopp på ett ben och skridskoåkning 10 meter flygande start. I de flesta analyserna är 

sambandet lägre hos elitspelarna än breddspelarna. Då standardavvikelsen är mycket högre 
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hos breddspelarna än hos elitspelarna är detta en trolig orsak. Breddspelarna var så få till 

antalet och standardavvikelsen var hög, vilket borde innebära att ett enskilt avvikande resultat 

gör stor skillnad på gruppens samband. Att göra en jämförelse mellan grupperna bredd och 

elit skulle därmed inte ge ett trovärdigt resultat och en sådan analys känns därför ointressant. 

Däremot kan vi konstatera att elitspelarna både hoppar längre och åker snabbare. Detta 

stämmer väl överens med Burr m fl (2008) där det visade sig att stående längdhopp hade 

statistisk signifikans mot valordningen i NHL-draften. 

 Resultaten från denna studie skiljer sig dock från tidigare forskning (Farlinger et al 2007) 

gällande horisontella hopptesters samband med skridskoåkning. De hittar ett mycket högt 

samband mellan stående längdhopp (r = -0,74) samt stående tresteg (r = -0,78) och 

skridskoåkning medan vi visar på ett måttligt samband. En anledning till detta kan vara att 

Farlinger m fl enbart mätte tiden från punkt a till punkt b, 0-35 meter. I vår studie delades 

skridskotestet upp i två faser där de första tio metrarna innehöll en accelerationsfas medan 

accelerationen nästan var obefintlig de sista tio metrarna då spelarna mer eller mindre nått 

högsta hastighet.  

 

4.2 Metoddiskussion 

 Då antalet deltagare i studien var 50 elever på de tre ishockeygymnasierna anser vi att det 

är svårt och generalisera resultaten till en större population, särskilt de korrelationsanalyser 

som gjorts utifrån spelarnas spelposition och nivå då antalet blev ännu lägre. Dock kan 

resultaten ge en indikation som skapar intresse för vidare forskning. Dessutom har många av 

de slutsatser vi presenterat en statistisk signifikans som gör resultatet intressant även i ett 

större perspektiv. Vi tänker då bland annat på forwards samband mellan stående längdhopp på 

ett ben (höger och vänster) och skridskoåkning 10 meter flygande start där sambandet var 

mycket högt.  

 Att alla skolor inte hann genomföra samtliga off-ice tester är naturligtvis olyckligt. Då det 

bästa sambandet fanns mellan stående längdhopp på ett ben (höger och vänster) och 

skridskoåkning är det extra olyckligt att detta test var det som hade minst deltagare. Kanske är 

det också därför sambandet är så högt men det kan vi bara spekulera i. Detta test var även det 

som bäst stämde överens med den hypotes som legat till grund för denna undersökning. 

 Vid granskning av tidigare forskning har stående femsteg aldrig genomförts i 

korrelationsanalyser mot skridskoåkning. Däremot har stående tresteg varit vanligt 
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förekommande. Därför borde vi genomfört både stående femsteg och stående tresteg i denna 

studie. Hade vi genomfört stående tresteg hade vi lättare kunnat koppla våra resultat till 

tidigare forskning, då Farlinger m fl (2007) kom fram till att det stående tresteget hade ett 

samband med skridskoåkning 0-35 meter på r = -0,780. Dessutom är det stående tresteget 

reliabilitetstestat (Markovic et al 2004) vilket stående femsteg oss veterligen inte är. Att 

jämföra resultaten mellan dessa tester skulle medföra att vi kunnat på ett bättre sätt kritiskt 

granska det stående femsteget som ett relevant test för spelare på svenska ishockeygymnasier.  

 Valet att inte använda sig av ett tidigare beprövat test on-ice kan te sig konstigt. Vi anser 

dock att de två kvaliteterna åkning i accelerationsfas samt åkning i toppfart är väldigt olika. 

Dessa har tidigare forskning inte separerat oss veterligen. Vi har inte kunnat konstatera att 

spelarna åker på sin toppfart under testet då de för vart tionde meter hela tiden åkt snabbare. 

Hade vi haft ytterligare en sensor på 50 meter kanske spelarnas tid hade blivit sämre de sista 

tio metrarna vilket säkerställt att de nått toppfart. Vi anser dock att tidsskillnaden mellan 20-

30 meter och 30-40 meter var så liten att spelarna använder sig av den skridskoåkningskvalitet 

som används vid åkning i toppfart. 

 

4.3 Framtida forskning 

 Då det högsta sambandet med skridskoåkning visade sig vara stående längdhopp på ett ben 

(höger och vänster) så skulle vi önska att en reliabilitetsstudie genomfördes på detta hopptest. 

Dessutom skulle vi önska att man i denna studie även tog med det stående femsteget för att 

tydliggöra om det är ett hopptest som är bra nog för att genomföra på svenska 

ishockeygymnasier. 

 Som tidigare nämnts anser vi att framtida forskning bör fokusera på ett större urval och ett 

testbatteri som mäter fler fysiologiska delkapaciteter. Detta för att lyfta fram fler variabler och 

framförallt fortsättningsvis även söka den viktigaste variabeln för skridskoåkning.  

 Då målvakterna i denna studie åkte skridskor snabbare ju kortare de hoppade så finner vi 

det väldigt intressant om detta faktiskt stämmer med ett större urval. På samma sätt skulle vi 

vilja se att urvalet är så högt att en tydlig jämförelse mellan elit och bredd går att genomföra. 

Även backarna var för få till antalet i denna studie för bra jämförelser mot forwards vilket 

vore av intresse i framtida forskning. 

 



28 

 

4.4 Slutord 

 Utifrån denna studies resultat vill vi rekommendera SIHF att byta ut det stående femsteget 

från ishockeygymnasiernas testbatteri och ersätta det med stående tresteg. Det stående 

tresteget har visat sig vara ett reliabelt test (Markovic et al 2004), som dessutom har högre 

samband (r = -0,78) med skridskoåkning (Farlinger et al 2007) än det stående femsteget i 

denna studie (flygande start r = -0,582 respektive stående start r = -0,467). Dessutom anser vi 

att stående längdhopp på ett ben (höger och vänster) bör införas i testbatteriet, då det i denna 

studie visar sig vara det test som har det högsta sambandet med skridskoåkning. 

 Då lärare på idrottsgymnasier är med och utvecklar talangfulla idrottare som är på väg 

framåt i sina karriärer, vill de också hjälpa dem på allra bästa sätt. Genom att hitta bra 

mätmetoder för den specifika idrotten kan lärare effektivt utvärdera den träning som bedrivs. 

Därför anser vi att denna studie är till stor hjälp för lärare på idrottsgymnasier. 
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BILAGA 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

 Syftet med denna studie var att undersöka samband mellan horisontella hopptester off-ice 

och on-ice skridskoåkning hos ishockeyspelare på svenska ishockeygymnasier. 

Frågeställningar: Hur ser sambandet ut mellan prestationer i horisontella hopp och 

skridskoåkning 10 meter stående start bland elever på svenska ishockeygymnasier? Hur ser 

sambandet ut mellan prestationer i horisontella hopp och skridskoåkning 10 meter flygande 

start bland elever på svenska ishockeygymnasier? 

Vilka sökord har du använt? 
jump, reliability, relationship, skating, ice hockey, test, off-ice, on-ice, measure, 
 

 
Var har du sökt? 
Bibliotekskataloger: GIH:s bibliotekskatalog, www.bibliotek.se, Libris. 
Databaser: Ebsco, PubMed, CSA 
Sökmotorer: Google webbsearch, Google Scholar 
Övriga: Skolverket (www.skolverket.se), Riksidrottsförbundet (www.rf.se), 
SvenskFörfattningssamling (www.riksdagen.se) samt Svenska Ishockeyförbundet 
(www.swehockey.se) 
 
 
Sökningar som gav relevant resultat 
Google webbsearch: “jump reliability”, “relationship skating ice hockey” 

 
Kommentarer 
Olika artiklar har gett ett stort uppslag till intressant material. Vid sökning på google kom vi 
tidigt i kontakt med relevanta artiklar och det har genomförts en hel del forskning inom detta 
område. Dessa artiklar gav i sin tur uppslag till nya osv. Dessutom fanns artiklar i 
författarnas ägo sedan tidigare. 
 

 

  

http://www.bibliotek.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.rf.se/
http://www.riksdagen.se/
http://www.swehockey.se/


 

 

BILAGA 2 

Fysiska tester för av SIHF sanktionerade ishockeygymnasier 

 
* Tester med kursiv text är frivilliga (men bör genomföras av elitsatsande spelare)! 
 
Tillfälle 1 
0. Vilopuls   2:2 Tas individuellt hemma (instruktion) 
0. Morgontemperatur  2:3  Tas individuellt hemma (instruktion) 
1a. Längd   1:1 
1b. Vikt   1:2 
2. Total rörlighet  6:7 
3. Häcksitt   6:8a 
4. Skulder-/axelled  6:10 
5a. Snabbhet 30 m * 3:1  Manuell tidtagning eller eltid 
5a. Ljumskar  6:4 
6a. Knäböj   4:2  Åk 1: Max antal egen kroppsvikt (max 20). G/U. 

Åk 2: 1-3 rep 150% av egen kroppsvikt. G/U. 
Åk 3: 1 RM 

6b. Bänkpress  4:3  Åk 1: Max antal 50 kg. 
Åk 2: 1 RM. 
Åk 3: 1 RM 

7. Sit-up variant 2  4:8 
 
Någon av testerna 2-4 kan av tidsskäl flyttas till annat tillfälle och läggas in först denna gång. 
 
Tillfälle 2 
1. Lårens baksida  6:1  > 90 grader = G (bedömning). 
1. Lårens framsida  6:2 
1. Höftböjare  6:3  Positionsbedömning av knäskålens läge 
2a. Harres   7:2  (Häckhöjd 84 cm åk1+2, 91 cm åk 3) 
2b. Vertikalhopp alt 2  4:10 
3a. Stående längd *  4:9 
3b. Stående 5-steg  4:11 
4a. Styrkefrivändning  4:1  Åk 1 HT: Tekniktest med 20 kg. G/U. 

Åk 1 VT: 6 rep med 75% av kv. G/U. 
Åk 2: 1-3 rep med 85% av kv. G/U. 
Åk 3: 1 RM 

4b. Chins *  4:6  Axelbredd mellan tummarna. 
4c. Enbensknäböj (djupa)  3v /3 h.  Stå på hela foten. G/U. 
5. ”Coopertest”  5:2  Löptest 3000 m. (Kan ersättas med Beeptest) 
 
Rörlighetstesterna 1 genomförs på 3 stationer. 
Antingen utförs alla 3 testerna på varje station eller en test på respektive station och spelarna 
roterar mellan stationerna. 
OBS! Ev kan alla rörlighetstester brytas ut och genomföras vid ett separat testtillfälle. 
 
  



 

 

BILAGA 3 

Författarnas tack och arbetsfördelning 

 

Tack! 

 

 Vi som genomfört examensarbetet, ”Off-ice vs. on-ice - hopptesters samband med 

skridskoåkning i ishockey” ingående i lärarprogrammet 270 hp vid Gymnastik- och 

idrottshögskolan, vill tacka alla inblandade i detta arbete. Ett stort tack till lärare och elever på 

de ishockeygymnasier som ställde upp att ingå i vår studie. Vi vill även tillägna ett stort tack 

till handledare Maria Nordlund Ekblom för givande återkoppling och inspiration under 

arbetets gång.  

 Arbetet har i de flesta fall utförts genom ett mycket nära samarbete och uppdelning av 

arbetsuppgifter har vi försökt undvika i så hög utsträckning som möjligt. Två avsnitt i arbetet 

delades dock upp och dessa var bakgrunden som Anders ansvarade för och tidigare forskning 

som Daniel ansvarade för. All text som finns att läsa i denna uppsats har dock båda noggrant 

gått igenom och godkänt tillsammans. Insamlingen av data, som genomfördes ute på 

gymnasieskolorna gjordes också tillsammans där Daniel ansvarade för dokumentationen och 

Anders för testernas genomförande. 

 Vi författare, Anders Lundberg och Daniel Sjörs vill betona att vår relation har stärkts 

under arbetets process. Valet att arbeta tillsammans har bidragit till ett mervärde för oss båda, 

genom många givande samtal och diskussioner under alla de dagar och timmar vi har 

spenderat tillsammans. 

 

Tack, och med hopp om återseende i andra sammanhang. 

 

Anders Lundberg & Daniel Sjörs 

 

Gymnastik- och Idrottshögskolan Stockholm 

 

2012-10-10 
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