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ABSTRACT 

 

Introduction: This study aimed to investigate the validity and reliability of the 20m multistage 

shuttle run test (MST) for elite ice hockey players as a predictor of the maximal aerobic capacity 

and the how the result is affected by the players age, aerobic and anaerobic capacity, body 

composition and test surface. The purpose of this was to find out the potential of the 20-m shuttle 

run test as a measuringtool for the maximal aerobic capacity in frequent testing periods during the 

season. It is very interesting to be able to administer this easily because the competative phase of 

the season is very long compared to the pre-seasonal phase and earlier studies have shown that the 

aerobic capacity is being lowered during this competative phase of the season for elite icehockey 

players.  

Methods: 34 elite ice hockey players participated in this study (20.0±3.6 yrs, BMI 24.2±1.6 and 

VO2-max 58.0±4.8 ml O2·kg-1·min-1). During 3-5 days they underwent 2 MST tests (wood and 

rubber surface), treadmill running with VO2-max assessed with open-circuit technique, 

Wingate10% and FFM-assessment with underwater-technique. Blood-lactate was sampled and 

analyzed with YSI-technique during all tests except the Shuttle-run-test on wood surface.  

Results: predicted aerobic capacity on the MST was (n=34) 57.6±2.7 ml O2·kg-1·min-1 with a 

correlation R=0.52 vs. treadmill. The aerobic capacity vs. missprediction was as strong as R=-0.83. 

The results showed that 13 of 15 subjects with an aerobic capacity lower than 58 ml O2·kg-1·min-1 

were overpredicted on the shuttle-run test and 17 of 19 subjects over 58 ml O2·kg-1·min-1 were 

underpredicted. The correlation between age and missprediction was R=0.62. This can partly be 

related to other physiological factors such as, for example, peak-power (W) vs. missprediction was 

R=0.62 and BMI vs. missprediction was R=0.49. Significant differences (p<0.05) between the 

overestimated and underestimated group were found in: age, length, weight, BMI, FFM, aerobic 

capacity, concentration of lactate in all tests, peak-power (W) and RPE (Ratio of Perceived 

Exertion) in lower body extremities in the MST on rubber floor. Test-retest (n=5) for the MST 

showed the error of method to be 2.05%. 

Discussion: The MST has high reliability, but our conclusion is that the test can not be used for 

individual training guidance under any phase of the season due to its low correlation for the 

aerobic capacity. The study shows that the missprediction depends on so many variables that 

it is impossible to recalculate the MST formula on a general basis for elite ice hockey players. If 

one wants this, it must be done for every unique group or team due to its specific characteristics. 
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SAMMANFATTNING 

 

Inledning: Inom ishockeyverksamhet används Beeptestet för beräkning av spelares maximala 

aeroba kapacitet vilken är en fysisk delkapacitet av stor betydelse för utövande av träning och 

tävling på elitnivå. Då Beeptestet används på både senior- och juniorelitnivå där inte mätningar av 

maximal syreupptagning görs så krävs det att testet äger både hög validitet och reliabilitet för att 

kunna användas i den dagliga verksamheten. Författarna har i sin tränarverksamhet vid 

genomförande av Beeptest upplevt att spelare i framför allt de yngre junioråldrarna som genomgått 

den huvudsakliga pubertala längdtillväxten men ej besitter så mycket muskelmassa i jämförelse 

med seniorelitspelare har fått låga testvärden [ml O2·kg-1·min-1] i förhållande vad de upplevs ha för 

arbetskapacitet och återhämtningsförmåga vid träning och match. Mot bakgrund av ovanstående 

har författarna studerat Beeptestets validitet på individnivå avseende maximal aerob kapacitet samt 

testets reliabilitet. Författarna har också undersökt om trä- eller gummigolvsunderlag har betydelse 

för prestationen vid genomförandet av ett Beeptest. 

Metod: I studien deltog 34 elitishockeyspelare i ålder 20.0±3.6år, med BMI 24.2±1.6 kg·m-2 och 

en uppmätt maximal aerob kapacitet på 58.0±4.8 ml O2·kg-1·min-1. Dessa genomförde ett Beeptest 

på trä- respektive gummigolv, ett maximalt syreupptagningstest vid löpning på löpband, ett 

Wingate-test samt en undervattensvägning för mätning av kroppsammansättning. Laktatprover 

togs 1 och 3 minuter efter samtliga prestationstester.   

Resultat: Sambandet mellan maximal aerob kapacitet beräknad på Beeptest och uppmätt vid 

löpning på löpband, uttryckt i ml O2·kg-1·min-1, blev så låg som R=0.52. Sambandet mellan ålder 

och felskattning var R=0.62. Grupp av spelare i ålder 16-17år underskattades på Beeptestet med i 

medeltal -7.8%, grupp av spelare i ålder 18-19år underskattades med -1.1% samtidigt som seniorer 

i ålder 20 år och äldre överskattades med i medeltal +5.7%. Felskattningen på Beeptestet kunde 

relateras till fysiologiska faktorer såsom individernas massa (R=0.70) och anaeroba kapacitet 

uttryckt som effektutveckling i watt (Peak Power, 0-5sek) vid ett Wingate-test (R=0.62). 

Signifikanta skillnader (p<0.05) mellan grupp av överskattade respektive underskattade individer 

sågs avseende ålder, längd, vikt, BMI, fettfri-massa, aerob kapacitet, blodlaktatkoncentration, 

effektutveckling på Wingate-test och RPE-skattning (ben) vid Beeptest på gummigolv. Beeptestets 

mätmetodfel blev via test-restet på gummigolv 2.05% och ingen signifikant skillnad förelåg i 

prestation testerna på de olika underlagen. 

Diskussion: Beeptestet äger väldigt låg validitet avseende beräkning av enskilda spelares 

maximala aeroba kapacitet. Testet besitter dock en hög reliabilitet och kan därför användas för att 

studera förändringar över tid av en prestation beroende av flera olika prestationsfaktorer. 
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1. Bakgrund 
1.1. Ishockey & maximal aerob kapacitet 

Ishockey är en komplex idrott där flera olika faktorer tillsammans med de fysiska 
delkapaciteterna styrka, snabbhet, koordination/motorik, rörlighet och uthållighet (läs; de 
aeroba- & anaeroba energiprocesserna) är prestationsbestämmande. Ishockeyspelet i 
matchsituation karaktäriseras på senior- och juniorelitnivå av kortvariga, högintensiva  
intermittenta arbetsperioder. Det är därför eftersträvansvärt att spelare besitter såväl kraft som 
snabbhet och explosivitet i kombination med uthållighet och en väl utvecklad 
återhämtningsförmåga.  
 
Att en ishockeyspelare är beroende av en hög maximal aerob kapacitet (hög maximal 
syreupptagning) styrks av att det förefaller som att återhämtningsförmågan från upprepat 
maximalt anaerobt åkarbete på is till ca 50% är beroende av spelarens maximala aeroba 
kapacitet - VO2max (Fredriksson, 1997). 
 
Inom svensk ishockey har man på senior- och juniorelitnivå vid olika tillfällen genomfört 
maximala syreupptagningstester vid löpning på löpband. Resultat från tester på två svenska 
elitserielag säsongen 87/88 visar på medelvärden av syreupptag på ca 62 ml O2·kg-1·min-1. En 
spridning mellan 56-68 ml O2·kg-1·min-1 förekommer (Gustavsson & Lundmark, 1994). 
Medelvärdet på J 20-landslaget säsongen 92/93 var 63.7 ml O2·kg-1·min-1 (spridning saknas), 
(Gustavsson & Tomth, 1995). Svenska ishockeyförbundet har bl a utifrån dessa tester satt det 
maximala aeroba testvärdet 60 ml O2·kg-1·min-1 som riktvärde för spelare på elitnivå 
(Gustavsson  m. fl., 1996, sid. 13). 

1.2. Strukturella förutsättningar gällande träning och tävling inom 
ishockeyn och förändring av den maximala aeroba kapaciteten under 
tävlingsperioden 

Förutsättningarna inom elitishockeyn på senior- och juniornivå är den att 
grundträningsperioden (uppbyggnads-/barmarksträningssäsongen) är mycket kort i 
förhållande till tävlingsperioden (serie- och slutspel, VM och OS etc). En ny säsong startar 
oftast i april/maj månad med uppbyggnads-/barmarksträning, efter en kort övergångsperiod på 
ca 2-3 veckor med underhållsträning efter nyligen genomfört slutspel. Isträningen påbörjas  
under grundträningsperioden ofta i månadsskiftet juli/augusti (blandning barmarks- och 
isträning) och tävlingsperioden påbörjas med seriestart i mitten av september månad. För 
spelare på elitnivå gäller det att under tävlingsperioden prestera bra insatser i matcher 2-3 
eller i extremfall upp till 4ggr/vecka.  
 
Inom ishockeykretsar, både bland tränare och spelare, är upplevelsen många gånger den att 
den maximala aeroba kapaciteten och återhämtningsförmågan försämras under 
tävlingsperioden då seriespelet pågår. Mätningar av den maximala aeroba kapaciteten 
(VO2max) på svenska seniorelitspelare har visat att testvärdet försämras under 
tävlingsperioden (Gustavsson m. fl., 1996, sid. 13).  
 
I den transatlantiska ishockeyligan National Hockey League (NHL) genomfördes en studie av 
Cox och medarbetare (1993) där 16 spelare från ett NHL-lag 4 ggr under en säsong 
genomförde tester med avseende på laktatproduktion vid ett givet submaximalt arbete. 
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Resultatet från studien visar över säsongen en konstant ökning av laktatproduktion för det 
givna arbetet. Lagets vinstprocent var för den första tredjedelen av säsongen 61% och för den 
sista 36% (Cox et al., 1995).  

1.3. Testmetoder  för beräkning av maximal aerob kapacitet 

I Sverige är det idag många ishockeytränare som använder sig av främst två löptest för  
uppskattning – beräkning - av sina spelares maximal syreupptagningsförmåga. Dessa test är 
Jogging-testet (även benämt ”Konditionssnurran”, ”Flex-Test” eller modifierat Coopertest) 
som är konstruerat av Lars Fors (Fors, 1988) och ett Beep-test som i sin svenska version är 
licensierat av och distribueras av Svenska Fotbollsförbundet (Svenska fotbollsförbundet, 
199?) och som ursprungligen är framtaget av två forskare från Kanada (Léger & Lambert, 
1982).  
1.3.1. Jogging-testet 

Jogging-testet genomförs oftast utomhus på en 400 meters friidrottsbana där de aktiva 
springer en sträcka på antingen 2000, 2400 eller 3000m. Val av sträcka görs så att sluttiden 
inte blir lägre än 9-10 minuter. Om sluttiden blir lägre får de anaeroba processerna för stor 
inverkan på slutresultatet (Carlstedt, 1993, sid. 38). Till grund för Jogging-testet ligger enligt 
konstruktör Fors antagandet som den amerikanske fysiologen Cooper gjorde i slutet på 60-
talet att syreupptagningen ökar linjärt med löphastigheten (Fors, 1988). Utifrån vald distans 
och uppmätt tid i Jogging-testet ges med hjälp av en beräkningstabell som Fors konstruerat ett 
aerobt testvärde uttryckt i ml O2·kg-1·min-1. I Jogging-testet går det bra att testa flera individer 
samtidigt och en hockeytrupp bestående av 20-30 spelare testar man på 30-40 minuter. 
1.3.2. Beeptestet 

Beeptestet är ett progressivt löptest som oftast genomförs inomhus i idrottshallar. Under ett 
test kan flera spelare testas samtidigt och som vid genomförandet av Jogging-testet är det 
också här möjligt att testa en spelartrupp på 30-40 minuter. Testet går till på så sätt att de 
aktiva springer en uppmätt sträcka på 20m fram och tillbaks i en takt som bestäms av 
ljudsignaler som finns inspelade på ett kassettband. Vid varje vändning under pågående test 
sker vid 20-metersmarkeringarna en deacceleration och acceleration av individens 
kroppsmassa. Under testets genomförande blir tidsrymden med vilken ljudsignalerna ljuder 
successivt allt kortare och löptempot stegras. Testet avbryts då den aktive inte hinner springa 
20-meterssträckan mellan två ljudsignaler. Testet är konstruerat så att man springer på olika 
nivåer där varje nivå kräver ett visst löptempo och i tid är ca en minut. På varje nivå springer 
man ett visst antal 20-metersstäckor fram och tillbaka vilka per nivå blir fler till antalet desto 
längre testet fortskrider. Utifrån uppnådd nivå och sträcka den aktive klarar av att springa 
utläses i en omvandlingstabell testresultatet till ett aerobt testvärde uttryckt i ml O2·kg-1·min-1. 

1.4. Testmetoder för mätning av maximal aerob kapacitet  

Den säkraste metoden att bestämma en persons maximala syreupptagningsförmåga är att 
under maximalt arbete mäta individens ventilation, syreupptag och koldioxidproduktion. 
Detta görs genom att man i samband med test samlar upp individens utandningsluft och 
analyserar (mäter) ovan nämnda parametrar. Detta kan möjliggöras med antingen Douglas-
Bag metodik där man samlar upp luften i säckar och analyserar densamma vid en senare 
tidpunkt eller med hjälp av s k ”Online-metodik” där analys av utandningsluften sker direkt. 
Dessa mätmetoder kräver generellt tillgång till laboratorium, dyr utrustning och utbildad 
personal. Genomförande av ett maximalt syreupptagningstest vid löpning på löpband där 
syreupptagningsmätningen sker Online tar för en individ inkluderat förberedelser, 
genomförande och efterarbete ca 30-40min.  
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1.5. Egna upplevelser 

Vi har i vår verksamhet som tränare inom svensk ishockey på olika nivåer nyttjat såväl 
Jogging-testet som Beeptestet och upplever skillnader i resultat mellan de olika testerna på 
samma testgrupper och individer. Då dessa tester ofta används på både senior- och 
juniorelitnivå, då inte mätningar av maximal syreupptagning görs, så krävs det att dessa test 
ger rättvisande värden på både individ och gruppnivå för att testerna skall kunna användas 
som ett styrmedel i den dagliga verksamheten.  
 
I vår tränarverksamhet är vår upplevelse vid genomförande av Beeptest att spelare i de yngre 
junioråldrarna som genomgått den huvudsakliga pubertala längdtillväxten men ej byggt på sig 
så mycket muskelmassa i jämförelse med seniorelitspelare får låga testvärden [ml O2·kg-1·min-

1] i förhållande vad de har för arbetskapacitet och återhämtningsförmåga i samband med 
träningar och matcher. Detta föranledde oss att ställa vissa frågor angående på vilka ovan 
nämnda testmetoder var framarbetade, testernas validitet, reliabilitet (testets reproducerbarhet) 
och om överförbarheten till andra grupper av individer med annan träningsbakgrund var 
validerad.  

1.6. En första litteraturgenomgång & validitetsstudie  

I en litteraturstudie författarna gjorde (Fredriksson & Ahlström, 1999a) fann de att stora 
skillnader förekommer mellan beräknad och uppmätt maximal syreupptagningsförmåga 
beträffande här aktuella tester. Dessa skillnader kunde bland annat härledas till skillnader i 
kön, ålder, aerob kapacitet och träningsbakgrund (uthållighetsidrottare vs bollidrottare). 
Vidare fann författarna brist på studier gjorda på homogena grupper av idrottare med hög 
aerob kapacitet, i olika åldrar samt inom olika idrottskategorier. Slutligen konstaterade 
författarna att överförbarheten (tillämpningen av testerna) mellan olika grupper och tester i 
många fall inte är undersökta. Mot bakgrund av detta genomförde de en studie på 
elitishockeyjuniorer från två lag verksamma i en och samma förening.  
 
I validitetsstudien ”En validitetsstudie på Cooper- och Beeptestet för elitishockeyjuniorer i 
ålder 16-19år” (Fredriksson & Ahlström, 1999b) fann de att korrelationen mellan uppmätt 
maximal syreupptagning [ml O2·kg-1·min-1] med Online-metodik vid löpning på löpband och 
de beräknade testvärdena [ml O2·kg-1·min-1] från Cooper- respektive Beeptest var så låg som r 
= 0.34 och r = 0.27, (n = 11). I studien fann författarna också korrelation mellan felskattning 
av testvärdena från Cooper- respektive Beeptest i förhållande till de uppmätta testvärdena vid 
löpningen på löpband och spelarnas BMI (Body Mass Index = kroppsvikt [kg] / längd2 [m2], 
vilket är ett mått på kroppens täthet) – Coopertest (r = 0.60, r2 = 0.36) och Beeptest (r = 0.85,  
r2 = 0.73). Eftersom sambandet var så starkt mellan felskattning av testvärdena på Beeptest i 
förhållande Onlinetest och spelarnas BMI justerade vi utifrån regressionsekvationen i 
sambandsanalysen Beeptestvärdena för den BMI relaterade felskattningen och fick då 
korrelation mellan uppmätt syreupptagning och de beräknade Beeptestvärdena på r = 0.84.  
 
Av de två testerna, Jogging- och Beeptestet, anser vi det vara intressant att genomföra en 
validitetsstudie på Beeptestet då vi utifrån ovan nämnda resultat fann att felskattningen av det 
beräknade värdet i förhållande till det uppmätta till ca 70% (r2 = 0.73) kan härröras till 
spelarnas BMI. Betydelsen av detta är att det blir bättre precision på individnivå (r = 0.84) då 
det beräknade testvärdet från Beeptestet justeras mot spelarens BMI. Detta möjliggör att det 
från Beeptestet beräknade justerade testvärdet bättre kan ställas i relation till det av svenska 
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ishockeyförbundet för elitishockeyspelare rekommenderade riktvärdet 60 ml O2·kg-1·min-1 
som på elitspelarna är uppmätt med Online-metodik vid löpning på löpband.  
 
Då resultaten från ovan nämnd förstudie dels bygger på ett litet undersökningsmaterial 
(n=11), dels att bara spelare i ålder 16-19 år har testats samt att träningsbakgrunden för 
deltagarna från samma förening var homogen anser vi det intressant att genomföra en studie 
med ett större antal individer, från olika föreningar med olika träningsbakgrund på såväl 
junior- som seniornivå med spridning i maximal aerob kapacitet och BMI.  
 
Vidare anser vi det intressant att studera den anaeroba kapacitetens betydelse vid 
genomförandet av ett Beeptest då en stor del av energileveransen kommer från dessa 
energisystem i slutskedet av ett testet. Vi har i tidigare studier ej funnit några uppgifter om 
den anaeroba kapacitetens betydelse för testresultatet. Den individuella förmågan att kunna 
utvinna energi från de anaeroba laktacida processerna kan vara av betydelse för om en individ 
blir felskattad (över- eller underskattad) på Beeptestet i förhållande till uppmätt testvärde med 
Online-metodik.   
 
 
Genom att genomföra en validitetsstudie kan vi studera faktorer som påverkar validiteten i 
Beeptestet i förhållande till uppmätta värden vid löpning på löpband. Med kännedom om 
olika faktorers eventuella inverkan på Beeptestets validitet och reliabilitet kan vi dels värdera 
det enskilda maximala aeroba testvärdet som fås i ett test och dels värdera tillförlitligheten i 
eventuell förändring av spelares testvärde över tid till följd av förändrad maximal aerob 
kapacitet. Då Beeptestet är ett väl standardiserat progressivt löptest som snabbt, enkelt och 
billigt kan genomföras på många spelare samt kan genomföras under likartade förutsättningar 
under hela året, oberoende av föreningars geografiska placering, så är det ett lämpligt test för 
användning inom ishockeyverksamhet på olika nivåer i hela landet. 

1.7. Validitetsstudier på Beeptestet 

I det följande presenteras en sammanfattning och analys av den kunskap vi via 
litteraturgranskning funnit gällande Beeptestets framställning, validitet, reliabilitet och 
tillämpning på olika populationer.  
Nedan redogörs för studier vilka visar på att Beeptestets validitet skiljer sig utifrån faktorer 
såsom de testades individernas könstillhörighet, ålder, maximala aeroba kapacitet, 
träningsbakgrund och antropometri. 
1.7.1. Beeptest med 2-minutersnivåer 

De kanadensiska forskarna L.A. Léger & J. Lambert konstruerade i början på 80-talet ”A 
Maximal Multistage 20-m Shuttle Run Test to Predict VO

2
 max” (Léger & Lambert, 1982), 

Beeptestet. Då testet framställdes var varje nivå där signalerna kommer med ett visst 
tidsintervall 2 minuter lång. Vid framställningen genomfördes tester på olika grupper där man 
på en av grupperna studerade testets validitet och om könsspecifika skillnader förelåg. 
Gruppen bestod av 59 män och 32 kvinnor i ålder 24.8 ± 5.5 respektive 27.3 ± 9.2 år med 
maximal aerob kapacitet på 51.6 ± 7.8 respektive 39.3 ± 8.3 ml O

2
·kg-1·min-1. Dessa individer 

fick genomföra ett Beeptest och ett maximalt gångtest på löpband där individernas maximala 
syreupptagning beräknades med hjälp av en retroextrapoleringsmetod som validerats för 
fälttester av forskare vid Montreals Universitet (Léger et al., 1980). På en annan grupp 
studerades Beeptestets reliabilitet. Resultaten Léger och Lambert kom fram till visade på en 
korrelation mellan på Beeptestet beräknad och med retroextrapolering beräknad maximal 
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syreupptagning på r = 0.84 och att inga könsspecifika skillnader förelåg. Vidare visade Léger 
& Lambert i studien på en tendens att individer med hög maximal aerob kapacitet 
underskattades samtidigt som individer med låg kapacitet överskattades. Skillnaden var dock 
icke signifikant. Beträffande testets reliabilitet visade Léger och Lambert en korrelation på r = 
0.975 mellan två tester där medelvärdet på prestationen i det andra testet var 0.75 ml O

2
·kg-

1·min-1 högre (1.5%). 
I en validitetsstudie på Beeptestet med 2-minutersnivåer av Paliczka och medarbetare 1987 
påvisades på en grupp av 9 försökspersoner en korrelation mellan beräknad maximal 
syreupptagning och uppmätt vid löpning på löpband på r = 0.90 (Paliczka et al., 1987).  
1.7.2. Beeptest med 1-minutsnivåer 

1984 modifierades Beeptestet av L.A. Léger och medarbetare genom att de sänkte löptiden på 
respektive hastighetsnivå från 2 minuter till 1 minut (Léger et al., 1984). Detta gjorde man 
därför att man skulle spara tid och lättare kunna motivera testpersonerna då testet i tid annars 
blev utdraget. I en validitetsstudie på Beeptestet med 1-minuts nivåer genomförd 1988 på 53 
män och 24 kvinnor i åldrarna 19-47 år  (31±8.1 år) och med retroextrapolering beräknad 
maximal syreupptagning på 49.9±10.1 ml O

2
·kg-1·min-1 var korrelationen r = 0.90 (Léger et 

al., 1988). 
 
I en annan validitetsstudie gjord av Ahmaidi och medarbetare (1992) på en måttligt tränad 
grupp bestående av 11 män i ålder 18-30år, (m) 23.1 ±1.13 SEM med vikt 71.4kg ±3.07 SEM 
och längd 176.4cm ±2.42 SEM blev korrelationen r = 0.76 mellan på Beeptestet med 1-
minutsnivåerna beräknad och på löpband uppmätt maximal syreupptagning (beräknat värde i 
ml O2·kg-1·min-1: 51.85 ± 1.31SEM, uppmätt värde: 53.73 ± 1.48SEM).  
1.7.3. Ålder- och könsskillnader 

I en studie gjord 1995 vid Idrottshögskolan i Stockholm (Lindell m. fl., 1995) studerades om 
Beeptestets nivåtabell även korrelerar för ungdomar i ålder 15-16år (Beeptestet med 1-
minutsnivåer). Bakgrunden till arbetet var att Svenska Fotbollsförbundet rekommenderar 
testet från 15 år samt att Europarådet 1983 godkände testet för testning av barns och 
ungdomars kondition. Eftersom testet inte var utprovat och validerat för denna åldersgrupp 
såg man anledning till att göra detta. Urvalet i studien bestod av 21 individer, 11 pojkar och 
10 flickor i ålder 15-16år med en aerob kapacitet på 56.5 ± 5.9 respektive 47.6 ± 4.6 ml 
O2·kg-1·min-1. 
Resultaten i studien visar att den nivåtabell som var utprovad av Léger och Lambert på vuxna 
inte överensstämde med den uppmätta syreupptagningen för ungdomarna samt att 
könsspecifika skillnader förelåg. Korrelationen mellan beräknad maximal syreupptagning i 
Beeptestet och uppmätt vid löpning på löpband var för hela gruppen r=0.76, för pojkar r=0.46 
och flickor r=0.75. I studien visade Lindell och medarbetare också på att ungdomar med 
testvärde över 45 ml O2·kg-1·min-1 underskattades i jämförelse med Léger och Lamberts 
nivåtabell. Test-retest genomfördes i denna studie på 21 individer och resultaten visar på en 
hög reliabilitet (testresultat uttryckt i nivåer och sträckor: 10.56±1.47 samt 10.56±1.58). 
1.7.4. Effekter av träningsbakgrund 

Då Beeptestet med 1-minutsnivåer många gånger har validerats utifrån heterogena grupper 
med spridning i såväl kön som ålder som maximal aerob kapacitet och antropometri såsom 
längd, vikt, och fettmassa så är det också intressant att se vilken validitet testet äger på mer 
homogena grupper såsom inom tävlingsidrotten där spridningen i ovan nämnda parametrar 
samt träningsbakgrund kan förväntas vara mindre (träningsbakgrund =  t ex 
uthållighetsidrottare såsom lång- och medeldistanslöpare, längdåkare och orienterare versus 
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bollspelsidrottare såsom t ex fotbolls-, handbolls-, basket-, innebandy-, bandy- och 
ishockeyspelare).  
 
Vid tidigare studier genomförda på heterogena testgrupper med stor spridning på flera 
parametrar har varierande korrelation rapporteras för män mellan på Beeptest med 1-
minutsnivåer beräknad och vid löpning på löpband uppmätt maximal aerob kapacitet (r=0.76, 
Ahmaidi et al., 1992; r=0.90, Paliczka et al., 1987; r=0.92, Ramsbottom et al., 1988). 
Överförbarheten av validiteten från bl a dessa studier till elitidrottare inom olika 
idrottskategorier kan ifrågasättas då en grupp av elitutövare inom en och samma idrott utifrån 
flera olika parametrar kan antas vara mer homogen. Ett hockeylag , t ex., är kanske vad gäller 
flera faktorer en mer homogen grupp än dessa grupper. Inga validitetsstudier har gjorts på 
ishockeyspelare men studier av andra homogena grupper visar på tydliga tendenser till 
felskattning i Beeptestet bl a beroende på individernas träningsbakgrund.  
 
I ett arbete (Rydin & Leijon, 1997) studerades 7 distanstränade individer och 8 bollspelare (3 
löpare och 4 orienterare samt 4 fotbollsspelare och 4 innebandyspelare) med ett 
genomsnittligt testvärde på 63.4 ± 6.4 ml O

2
·kg-1·min-1. Dessa individer fick genomföra 

Beeptestet med 1-minutsnivåerna med samtidig mätning av syreupptagningen med hjälp av 
utrustningen Cosmed K4. Resultaten visar på att ingen signifikant skillnad kunde påvisas 
mellan beräknad och uppmätt maximal syreupptagning för bollspelarna. De distanstränade 
individerna blev däremot systematiskt underskattade på Beeptestet med i medeltal 5.3 
mlO

2
·kg-1·min-1 (7.8%). Deras uppmätta maximala syreupptagning var 68.2 ± 4.7 ml O2·kg-

1·min-1 och deras beräknade resultatet på Beeptestet var 62.9 ± 3.2 ml O2·kg-1·min-1. 
 
I en annan studie (Gibson et al., 1998) visas det på liknande resultat där 10 manliga 
squashspelare i ålder 22±2år med längd 179.1±3.3cm och vikt 73.4±7.2kg och kroppsfett 
12.5±4.7% med testvärdet 63.4 ± 6.1 ml O

2
·kg-1·min-1 samt 10 manliga långdistanslöpare i 

ålder 22±3år med längd 181.1±8.1cm och vikt 69.2±7.8kg och  kroppsfett 10.4±2.6% med 
testvärdet 69.6 ± 4.2 ml O

2
·kg-1·min-1 fick genomföra Beeptestet med 1-minutsnivåerna och 

ett maximalt gångtest på löpband. Resultaten från denna studie visar för squashspelarna på en 
korrelation mellan på Beeptestet beräknad och vid gångtestet uppmätt maximal 
syreupptagning på r = 0.71 och för långdistanslöparna på r = 0.61. Båda grupperna blev på 
Beeptestet underskattade där långdistanslöparna underskattades med i  medeltal 11% (7.4  
ml O

2
·kg-1·min-1) och squashspelarna med 5% (3.0 ml O

2
·kg-1·min-1). Intressant med denna 

studie är att spridningen mellan grupperna beträffande åldersskillnad, maximal aerob 
kapacitet och antropometri såsom längd, vikt och % kroppsfett var relativt lika och att 
träningsbakgrunden var en klar skillnad mellan grupperna. I studien anser Gibson och 
medarbetare att den maximala syreupptagningen beräknad med Beeptestet är idrottspecifik 
eftersom idrotternas olika krav påverkar förmågan till deacceleration samt acceleration i 
testets vändningar och att detta i hög grad påverkar det slutgiltiga testresultatet.  
 
I en studie gjord på 15 idrottare (T) som tränade regelbundet (minst 3 ggr per vecka) i både 
lag- och individuella sporter samt 7 rugbyspelare (RU) på internationell nivå visas på ännu 
sämre korrelation. Korrelationen mellan på Beeptestet med 1-minutsnivåer beräknad och vid 
löpning på löpband uppmätt maximal syreupptagning blev för (T) r=0.41 och för (RU) r=0.42 
(O’Gorman et al., 2000). När data kombinerades blev korrelationen r = 0.61 (n = 22). Detta 
säger oss att överensstämmelsen blev bättre när spridningen i gruppen blev större, dvs när 
gruppen blev mer heterogen. Skattad upplevd ansträngning på RPE-skalan i de två testerna 
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visade att upplevd central ansträngning låg signifikant lägre på Beeptestet (16.3) jämfört med 
testet på löpbandet (18.8). I studien påvisades vidare lägre laktatnivåer efter Beeptestet än 
efter det maximala syreupptagningstestet på löpband (10.5 vs. 12.2 mMol/l) vilket tyder på att 
energileveransen från de anaeroba laktacida energisystemen i dessa tester var lägre på 
Beeptestet än vid löptestet på löpbandet. Tyvärr har författarna i studien ej redovisat resultat 
för var grupp för sig. Det hade här varit intressant att se på eventuella skillnader mellan 
grupperna i laktatproduktion och skattad upplevd ansträngning på RPE-skalan kontra 
prestation på Beep- och löpbandstestet.  
 
I en studie  genomförd på 22 män i ålder 22.1 ± 2.4år med vikt 72.4 ± 8.9kg som tränade 
regelbundet visade resultaten på en korrelation på r = 0.76 mellan på Beeptestet med 1-
minutsnivåer beräknat och vid löpning på löpband uppmätt maximal syreupptagning (Grant et 
al., 1995). I studien underskattades individerna med i medeltal 7.5% på Beeptestet med 1-
minutsnivåerna jämfört med uppmätta värden vid löpning på löpband (medeltestvärde 
Beeptestet 55.6 ml O2·kg-1·min-1 och löpband 60.1 ml O2·kg-1·min-1). 
1.7.5. Antropometri 

I en jämförelsestudie (Berthoin et al., 1994) mellan Beeptestet med 1-minutsnivåer, ett 
progressivt löptest på löparbana och mätning av maximal syreupptagning vid löpning på 
löpband undersökte författarna om det gick att härleda en del av den lägre maximala 
uppnådda hastigheten på Beeptest i jämförelse med test på löparbana  till försökspersonernas 
längd och kroppsmassa. Detta gav väldigt låg korrelation. Dock  fann de ett samband mellan 
individernas % kroppsfett och skillnaden i prestation mellan det progressiva löptestet och 
Beeptestet (r=0.70). Försökspersonerna i studien var både killar och tjejer och båda grupperna 
blev underskattade på Beeptestet jämfört med uppmätta värden på löpband (51.1 ± 5.9 ml 
O2·kg-1·min-1 vs. 56.8 ± 7.1 ml O2·kg-1·min-1). Som kommentar till denna studie kan nämnas 
att vi genomförde egen analys på från i studien presenterade mätdata och fann då ett samband 
mellan individernas BMI och felskattningen på Beeptestet i jämförelse med uppmätta resultat 
vid löpningen på löpband på r=0.89. Vidare fann vi också ett samband mellan vikt och 
felskattningen på Beeptestet på r=0.74. Dessa aspekter togs aldrig upp i studien där man 
endast studerade skillnaderna mellan de två beräknande löptesterna. 
 
I en studie med 15 män i ålder 24±5.1år med längd 179±8.7cm och vikt 78.8±11.0kg och en 
maximal syreupptagning på 50±6.0 ml O2·kg-1·min-1 blev korrelationen r = 0.43 mellan på 
Beeptest med 1-minutsnivåer beräknad och vid löpning på löpband uppmätt maximal 
syreupptagning (Grant et al., 1999). I studien diskuterar författarna kring att mekanisk 
effektivitet d v s teknik i vändningarna skulle kunna orsaka en lokal utmattning och vidare 
vara en bidragande orsak till felskattningen av det beräknade värdet i Beeptestet. Intressant 
med denna studie tycker vi är att korrelation blev så låg trots gruppens heterogena 
sammansättning, vilket är lite unikt bland de studier som vi granskat. 

1.8. Huvuddrag i litteraturgenomgången 

I ovan granskade studier där populationen bestått av såväl män som kvinnor i skiftande åldrar, 
från 15-16år (Lindell et al., 1995) till 19-47år (Leger et al., 1988) och med en stor spridning i 
maximal aerob kapacitet uppmätt på löpband från 47.6 ± 4.6 ml O2·kg-1·min-1 (Lindell et al., 
1995) till 69.6 ± 4.2 ml O2·kg-1·min-1  (Gibson et al., 1998) visas mot beräknade värden 
uttryckt i ml O2·kg-1·min-1 från Beeptestet med 1-minutsnivåer en spridning i korrelation från 
r=0.41 (O’Gorman et al., 2000) till r=0.92 (Ramsbottom et al., 1988). I studierna visas också 
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på felskattning av individernas beräknade maximala aeroba kapacitet uttryckt i ml O2·kg-

1·min-1 i jämförelse med på löpband uppmätt kapacitet. Så t ex ses hos vuxna individer en 
tendens till att individer med hög maximal aerob kapacitet underskattas på Beeptestet 
samtidigt som individer med låg kapacitet överskattas (Léger and Lambert, 1982). 
 
Beträffande ungdomar i ålder 15-16år visar Lindell och medarbetare att ungdomar med 
testvärde över 45 ml O2·kg-1·min-1 underskattas i jämförelse med Léger och Lamberts 
nivåtabell (Lindell et al., 1995). Vidare visas i flera av ovan presenterade studier att individer 
med olika träningsbakgrund felskattas, där t ex långdistanslöpare i en studie underskattades på 
Beeptestet med i  medeltal 11% (Gibson et al., 1998). 
  
I studierna ovan redovisas också data samt diskussioner kring faktorer författarna beaktar vid 
studerandet av Beeptestets validitet. Så t ex  redovisar O’Gorman och medarbetare att det 
föreligger signifikant lägre skattning av upplevd central ansträngning skattad på RPE-skalan 
vid genomförande av Beeptest än vid löptest på löpband (16.3 versus 18.8), (O’Gorman et al., 
2000). I samma studie redovisas också att uppmätta  laktatnivåer var lägre efter Beeptest än 
efter maximalt syreupptagningstest vid löpning på löpband (10.5 vs. 12.2 mMol/l). Vidare 
diskuteras i studien av Berthoin och medarbetare (Berthoin et al., 1994) det beräknade värdet 
på Beeptestet utifrån antropometriska variabler såsom individernas kroppsmassa uttryckt i kg 
och i % kroppsfett. 
 
Vad beträffar Beeptestets reliabilitet visade Léger och Lambert en korrelation på r = 0.975 
mellan två tester (Léger and Lambert., 1982) och även Lindell och medarbetare (Lindell m. 
fl., 1995) visade på att Beeptestet besitter en hög reliabilitet. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar vi att överensstämmelsen av den på ett på Beeptest med 1-
minutsnivåer beräknade maximala aeroba kapaciteten i jämförelse med den uppmätta 
maximal aerob kapaciteten vid löpning på löpband verkar variera utifrån och påverkas av 
olika faktorer såsom försökpersonernas kön, ålder, maximala aeroba kapacitet samt påverkas 
av faktorer såsom individens mängd muskelmassa, mängd kroppsfett och träningsbakgrund.  
 
Slutligen har vi i vår litteraturgranskning funnit brist på studier gjorda på homogena grupper 
av individer från tävlingsidrotten med hög aerob kapacitet, i olika åldrar med olika 
idrottsbakgrund. Vi har också konstaterat att validiteten av Beeptestet inom olika grupper i 
många fall inte är undersökt. Mot bakgrund av detta anser vi att validitetsstudier på Beeptestet 
är av största vikt att genomföra på grupper inom olika idrotter med specifika karakteristika.  

1.9. Syfte 

Syftet med denna studie är att studera hur den maximala aeroba kapaciteten uttryckt i ml 
O2·kg-1·min-1 beräknad på Beeptestet överensstämmer med uppmätt maximal aerob kapacitet 
vid löpning på löpband för senior- och juniorelitishockeyspelare samt studera faktorer som 
möjligen kan leda till att spelare blir felskattade (under- eller överskattade) på Beeptestet.  

1.10. Frågeställningar 

1. Vilket samband finns mellan uppmätt maximal syreupptagning vid löpning på löpband 
och beräknad på Beeptest?  

2. Föreligger det ett samband mellan ålder och felskattning på Beeptest?  
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3. Blir en spelare felskattad på Beeptest beroende på dennes kroppssammansättning 
(mängd kropps- och fettfri massa)? 

4. Har spelarens maximala anaeroba kapacitet betydelse för om en spelare blir felskattad 
på Beeptest? 

5. Har underlaget (trägolv eller gummigolv) betydelse för resultatet vid genomförandet 
av Beeptest? 

6. Hur är Beeptestets reliabilitet? 
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2. Metod 
2.1. Urval 

I studien deltog ishockeyspelare från fem olika lag vilka var verksamma i följande 
seriesystem: Elitserien (seniorer), J20 Superelit samt J18 Elit Region Öst, totalt 68 spelare 
(18+26+24). Studien började med ett testtillfälle där spelarnas längd och vikt antecknades 
samt att de fick genomföra ett Beeptest i gymnastiksal på trägolvsunderlag. Därefter gjordes 
för A-juniorerna (J20 Superelit) och B-juniorerna (J18 Elit) ett urval för vilka försökspersoner 
(fp) som fick gå vidare i studien.  
För seniorerna gjordes inget systematiskt urval då antalet fp redan från början var begränsat.  
 
Urvalsprocessen för juniorerna gick till på följande sätt:  
 

1. Inom åldersgrupperna A-juniorer (18-19 år) och B-juniorer (16-17 år) rangordnades fp 
först efter det beräknade testvärdena (ml O2 kg-1 min-1) från Beeptestet på 
trägolvsunderlag och därefter på BMI (Body Mass Index). 

 
2. Respektive åldersgrupp delades sedan in i tre kapacitetsnivågrupper, låg-, medel- och 

högpresterande. Indelningen var från testvärde 50.0-54.9, 55.0-59.9 och 60 och uppåt.  
 

3. Genom slumpmässigt urval lottades sen spelare ur de olika kapacitetsgrupperna i 
samma proportioner som det ursprungliga urvalet och dessa utgjorde sen tillsammans 
med seniorerna studiens testgrupp (18 seniorer, 15 A-juniorer och 11 B-juniorer).  

 
4. Medelvärden (m) och standardavvikelse (SD) beräknades för testgruppen med 

avseende på BMI och från Beeptestet på trägolvsunderlag beräknade testvärden (ml 
O2 kg-1 min-1). Dessa värden jämfördes sen med data från den ursprungliga 
försöksgruppen på 68 spelare (18+26+24) för att se om värdena för urvalet var 
representativa (Tabell 1).  
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Tabell 1. Jämförelse mellan ursprunglig försöksgrupp och testgrupp. 
Ursprunglig försöksgrupp    
(18+26+24) Seniorer A-juniorer B-juniorer 
VO2max (m) ml O2 kg-1 min-1 55,4 56,1 57,1 
VO2max (SD)  3,7 3,2 3,1 
BMI (m) 25,5 24,2 23,2 
BMI (SD) 1,3 1,9 1,7 
    
 
    
Testgrupp (18+15+11)    
VO2max (m) ml O2 kg-1 min-1 55,4 55,9 56,4 
VO2max (SD)  3,7 3,0 3,5 
BMI (m) 25,5 24,2 23,2 
BMI (SD) 1,3 1,6 1,3 
 
Av de 44 spelarna i testgruppen fullföljde 34st (11 seniorer, 15 A-juniorer och 8 B-juniorer ) 
hela studien.  

2.2. Tester 

Som nämndes under rubriken ”Urval” genomförde 68 spelare innan urvalet ett Beeptest på 
trägolv. De spelare som sedan gick vidare genom urvalet och deltog som fp i hela studien 
genomförde sammantaget i nämnd ordning följande tester: 
 

1. Beeptest på trägolv (innan urvalet) 
2. Undervattensvägning 
3. Wingate-test (belastning: 10% per kg kroppsvikt) 
4. Beeptest på gummigolv  
5. Maximalt syreupptagningstest vid löpning på löpband  

  
Sex fp (B-juniorer) genomförde test nr 3, 4 och 5 två gånger (test-retest) inom en 
tvåveckorsperiod för möjliggörandet av framtagandet av testernas metodfel.  
 
Ovan nämnda fp genomförde dessutom inom samma tvåveckorsperiod ett Wingate-test med 
en bromsande belastning av 7.5% per kg kroppsvikt (kv).  
 
I samband med alla ovan nämnda tester utom vid test 1 och 2 togs på fp kapillärt 
fingerblodprov 1 och 3 min efter respektive test. Vid samtliga tester utom test 2 och 3 
antecknades fp:s hjärtfrekvens direkt i anslutande till avslutat arbete. Vidare fick fp direkt 
efter alla tester utom  vid test 2 och 3 skatta upplevd ansträngning centralt (C) och lokalt (lok) 
av utfört arbete på Borg´s RPE-skala 6-20. 
 
Testerna var i tid fördelade på följande vis: 
 Dag 1 Beeptest på trägolvsunderlag 
 Dag 2 - 

Dag 3 Undervattensvägning, mellanmål, Wingate-test, lunch, Beeptest på 

gummigolvsunderlag 

 Dag 4 - 
 Dag 5 VO2max på löpband  
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Test-retest: 
 Dag 1 Beeptest på gummigolvsunderlag 
 Dag 2 - 
 Dag 3 VO2max på löpband 
 Dag 4 Wingate-test (belastning: 10% per kg kroppsvikt) 
 Dag 8 Wingate-test (belastning: 7,5% per kg kroppsvikt) 
 
För säkerställande av aeroba mätdata, från test nr 5 där syreupptagningsmätningsutrustning 
Oxycon OX-4 användes, har valideringstester genomförts m h a tester med Douglas Bag-
metodik (DB-metodik).  

2.3. Testutrustning och mätinstrument 

2.3.1. Beeptest 

Vid genomförandet av Beeptest med 1-minutsnivåer användes kassettband och instruktion 
från Svenska Fotbollsförbundet (Svenska fotbollsförbundet, 199?). Konventionell 
kassettbandspelare användes med steglös justering för kalibrering av bandhastighet.  
2.3.2. Pulsklockor 

För avläsning av fp:s hjärtfrekvens användes pulsklockor av märket Polar Sport Tester 
PE4000, Polar, Finland.  
2.3.3. Skattningsskala Borg 6-20 

För skattning av upplevd ansträngning centralt och lokalt användes RPE-skalan (Ratings of 
Perceived Exertion), även kallad Borgskalan 6-20 (Borg, 1982), (bilaga 1a ”Instruktion till 
RPE-skalan” och 1b ”Skala 6-20”). 
2.3.4. Laktatutrustning/ -material 

Blodprover på 25 µl har blandats i provrör med 50 µl YSI-buffertlösning innehållande Triton 
2,5 ml/l. 
Laktatproverna har analyserats med laktatanalysutrustning YSI Model 2 300 STAT Glucose 
and L-Lactate analyzer, YSI Inc., USA. 
2.3.5. Wingate-cykel 

Som testcykel användes Monark Ergomedic 834 E och mjukvara Monark Wingate Ergometer 
Test Version 1.00. I mjukvaran var konstanten 14,069890 (Cycle constant 2) adderad vilken 
har till funktion att programmet kalkylerar med den rörelseenegi som tillförs, alternativt fås 
tillgodo vid ökande eller minskande varvtal. Cykeln och mjukvaran är tillverkad av Monark 
Exercise AB, Sverige. 
2.3.6. Löpband 

Löpbandet som användes var av typen Cardionics Treadmill Type 2 300 DVPL, Cardionics 
AB, Sverige. 
2.3.7. Syreupptagningsmätningsutrustning 

För syreupptagningsmätning online användes Oxycon OX-4, Mijnhardt B.V., Holland. Som 
testgas i samband med tester användes referensgasblandning B20 från Air Liquide Gas AB, 
Sverige, innehållande 5.00% koldioxid (CO2) samt kväve (N2).  
 
Vid validering av ovanstående utrustning med Douglas Bag-metodik användes Douglas-
säckar för insamlade av utandningsluft. Analys av utandningsluften gjordes med följande 
Douglas Bag analys apparatur: 
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Spirometer; Collins P-1700-120 liter, Warren E. Collins Inc. 
CO2-analys; Medical Gas Analyser LB-2, Beckman ®. 
O2-analys; Oxygen Analyser S-3A, Applied Electrochemistry Inc. 
 
Som testgas för denna analysutrustning användes referensgasblandning B50 från Air Liquide 
Gas AB, Sverige, innehållande 16% syre (O2), 4% koldioxid (CO2) samt kväve (N2).  
 
Validering av Oxycon OX-4 gjordes med ovan nämnd testgas. Analystoleransen, enligt 
tillverkaren, på testgasen är vad gäller syrekoncentrationen 16%  ±0.0064 och för 
koldioxidkoncentrationen 4% ±0.0039. Resultatet blev för Oxyconen vad gäller syre (O2) 16,0 
±0.1% och för koldioxid (CO2) 4,1%. 
2.3.8. Badrumsvåg 

Digital badrumsvåg av märket Soehnle användes vid samtliga tester. Mätmetodfelet är enligt 
tillverkaren d=100g.  
2.3.9. Undervattensvåg 

Undervattensvågen som användes är tillverkad av Stathmos, Eskilstuna, Sverige. 

2.4. Testernas syfte och genomförande 

2.4.1. Inledning 

Två veckor innan testerna påbörjades med Beeptestet på trägolv som det första testet, träffade 
undertecknade tränarna till deltagande lag för information om upplägg, förutsättningar och 
genomförande av studien. Vid detta tillfälle gavs bl a information om träningsstyrning inför 
tester. Informationen innehöll att endast lätt träning för ff a benmuskulatur skulle bedrivas 
dag/dagarna innan test.  
I samband med att vi sedan träffade spelarna informerades också dessa om studiens upplägg 
och genomförande samt att deltagande var frivilligt. Vid det första testtillfället gavs också 
information till spelarna om standardiserad träning under testvecka samt att ett dokument med 
informationen delades ut (bilaga 2 ”Standardiserad Träning”).  
2.4.2. Beeptest på trägolv (B.T.) 

Syfte: Syftet med testet var dels att samla in data för möjliggörandet av ett slumpmässigt urval 
med spridning i materialet med avseende på BMI och prestationsnivå, dels att ge spelarna 
testvana, dels att jämföra testresultaten mot test på gummiunderlag och mot resultat uppmätta 
vid maximalt syreupptagningstest (VO2maxtest) vid löpning på löpband. 
 
Genomförande: Först gavs information om vad testet avser att mäta. Därpå instruerades 
spelarna om testets upplägg och genomförande. Spelarna fick läsa instruktion till Borg´s 
skattningskala, RPE-skalan 6-20 (bilaga 1a, ” Instruktion till RPE-skalan”). Efter detta 
delades spelarna in i grupper om två och två. Testet genomfördes i två omgångar. Den av dem 
som skulle genomföra testet först fick ta på sig en pulsklocka och sen genomföra egen 
lågintensiv uppvärmning. Den andre som under testet fungerade som kontrollant fick 
information om ifyllandet av ett av undertecknade framtaget Beeptest-protokoll (bilaga 3, 
”Beeptest-protokoll”). 
 
Innan testet kalibrerades bandspelaren så att bandet gick i rätt hastighet. Testets start föregicks 
av att spelarna tog del av instruktionerna som ges på bandet. Testet genomfördes. I samband 
med att fp avbröt testet p g a utmattning antecknade fp:s kontrollant hjärtfrekvens, uppnådd 
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nivå och sträcka samt fp:s skattning av upplevd ansträngning centralt (C) och lokalt (lok). 
Efter detta upprepades testet en gång till men då med ombytta roller mellan fp. 
 
Testvärdena från detta test uttrycks i det följande som ml O2·kg-1

·min-1. 
2.4.3. Beeptest på gummigolv (B.G.) 

Syfte: Syftet med testet var att inhämta data för möjliggörande av jämförelse med uppnådda 
resultat från test på trägolvsunderlag och maximalt syreupptagningstest vid löpning på 
löpband samt inhämta data om fp:s laktatnivåer 1 och 3 min efter genomfört test för 
möjliggörande av jämförelse med uppnådda laktatnivåer efter Wingate-test och maximalt 
syreupptagningstest på löpband. 
 
Genomförande: Informationen till fp innan testet var densamma som vid test på 
trägolvsunderlag med tillägget att fp informerades om blodprovstagningsproceduren som 
skulle ske efter det att fp avbröt testet. Genomförandet av testet gick till på samma sätt som 
vid test på trägolvsunderlag med tillägget att ett kapillärt fingerblodprov togs 1 och 3 min 
efter det att fp avbröt testet p g a utmattning. 
Testvärdena från detta test uttrycks i det följande som ml O2 kg-1 min-1. 
2.4.4. Test-retest Beeptest på gummigolv 

Syfte: Att möjliggöra bestämmande av testets metodfel (testets reproducerbarhet). 
Genomförande: Testet gick till som ovan beskrivet Beeptest på gummigolv.  
2.4.5. Undervattensvägning 

Syfte: Mäta fp:s fettfria massa, fettmassa (FAT-M) och procent (%) kroppsfett genom att 
beräkna testpersonens densitet i vatten. 
Genomförande: Fp genomförde test under förmiddag på fastande mage. Testet började med 
att fp vägde sig på en digital badrumsvåg iklädd kalsonger eller badbyxor. Därefter fick fp 
information om genomförandet av undervattensvägningen. Fp genomförde ~4-6 
undervattensvägningar där fp stillasittande på en mekanisk våg i en vattentank fick göra en 
maximal forcerad utandning och sänka huvudet så att hela kroppen befann sig under 
vattenytan. Det högsta uppmätta värdet av vikt i vatten valdes som testvärde. Nödvändiga data 
om fp:s ålder, längd, vikt i luft samt vikt i vatten antecknades (bilaga  4a och 4b, 
”Testprotokoll undervattensvägning”) och bearbetades i ett exceldokument. 
2.4.6. Wingate, belastning: 10% per kg kv 

Syfte: Syftet med testet var, för möjliggörande av jämförelse med uppnådda resultat från 
Beeptest och maximalt syreupptagningstest på löpband, att inhämta data om fp:s förmåga att 
producera energi vid maximalt anaerobt korttidsarbete på cykel samt inhämta data om fp:s 
laktatnivåer 1 och 3 min efter genomfört test. 
 
Genomförande: Efter det att fp genomfört egen vald lågintensiv uppvärmning på 
motionscykel fick denne sitta upp på testcykeln. Sadelhöjd ställdes in så att fp hade lätt 
böjning i knäled på det sträckta benet. Instruktion gavs att testet var ett 30 sekunderstest med 
maximal kraftinsats, att fp fick accelerera upp till högsta möjliga pedalfrekvens innan 
belastning lades på samt att försöksledare ropade när 10 sekunder återstod av testet.  
1 och 3 min efter testet togs i vanlig ordning kapillärt fingerblodprov. 
 
Testvärdena från detta test uttrycks i det följande som watt (W) och som watt per kg kv 
(W/kg). 
2.4.7. Test-retest Wingate, belastning: 10% per kg kv 

Syfte: Att möjliggöra bestämmande av testets metodfel. 
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Genomförande: Testet gick till som ovan beskrivet Wingate-test med bromsande belastning 
på 10% per kg kv. 
2.4.8. Wingate, belastning: 7.5% av kg kv 

Syfte: Syftet var att inhämta data för jämförelse med uppmätta värden vid en bromsande 
belastning av 10% per kg kv för att se vid vilken belastning fp i åldrarna 16-17 år kunde 
producera mest effekt.  
Genomförande: Testet gick till som ovan beskrivet Wingate-test men med skillnaden att den 
bromsande belastning vid detta tillfälle var 7,5% per kg kv. 
2.4.9. Maximalt syreupptagningstest vid löpning på löpband 

Syfte: Att mäta fp:s maximala syreupptagningsförmåga (VO2max) samt inhämta data om fp:s 
laktatnivåer 1 och 3 min efter genomfört test för möjliggörande av jämförelse med uppmätta 
testvärden och laktatvärden på Beeptest samt jämförelse med laktatnivåer från Wingate-test. 
 
Genomförande: Först gavs information om vad testet avser att mäta. Därpå applicerades 
pulsklocka på fp samt att information gavs om testets upplägg och genomförande. Fp fick 
innan påtagande av näsklämma samt mask med tillhörande slang för uppsamlandet av 
utandningsluft genomföra standardiserad uppvärmning på löpbandet i 5-7 min på en hastiget 
av 8-10 km/h. Efter applicering och kontroll av utrustning fick fp springa på en konstant 
hastighet som var individuellt vald av undertecknade utifrån fp:s på Beeptesterna beräknade 
maximala syreupptagning uttryckt som ml O2 kg-1 min-1. Belastningsökningen utgjordes i 
testet av ökande lutning på löpbandet. Lutningen var under testets första minut 0 grader. 
Testminut 2 och 3 ökades lutningen enligt protokoll (bilaga 5, ”Testprotokoll VO2max på 
löpband” ) med 1 grad/min och i det efterföljande med 0.5 grader/minut till dess att fp avbröts 
testet p g a utmattning. I samband med att fp avbröt testet antecknades fp:s hjärtfrekvens 
(Max HF) och skattning av upplevd ansträngning centralt och lokalt. Efter 1 och 3 min efter 
testet togs i vanlig ordning kapillärt fingerblodprov.  
 
Kriterierna för att spelarna nått VO2max var att de uppnått levelling-off (läs; trots ökad 
arbetsbelastning ökade ej syreupptagningen), d v s VO2-platå, ej endast VO2-peak, RQ > 1.05 
samt att arbetstiden översteg 3 minuter. Samplingtiden av utandningsluften var på varje 
mätintervall 30 sekunder. 
 
I resultatredovisningen redovisas testvärdena från detta test som testvärde Online (Onl) 
uttryckt både som ml O2 kg-1 min-1 och som liter/min (l/min). 
2.4.10. Test-retest Maximalt syreupptagningstest vid löpning på löpband 

Syfte: Att möjliggöra bestämmande av testets metodfel. 
Genomförande: Testet gick till som ovan beskrivet maximalt syreupptagningstest vid löpning 
på löpband. 
2.4.11. Validering av syreupptagningsmätningsutrustning Oxycon OX-4 med DB-

metodik 

Syfte: Syftet med testet var att säkerställa Oxyconen´s mätmetodfel. 
Genomförande: Före och efter studien genomfördes  submaximala arbeten på cykel och 
VO2max-tester vid löpning på löpband.  
 
Submaximala tester: Vid cykelarbetena fick testpersonerna arbeta 4-6min på två belastningar, 
160 respektive 240 watt. Då fp uppnått steady-state på respektive belastning gjordes först 
syreupptagningsmätning online (Onl) med Oxycon OX-4 och därefter kopplades ett 
munstycke om och fp:s utandningsluft samlades under tidsregistrering in i Douglassäckar.  
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VO2max-tester: Dessa tester genomfördes på för- och eftermiddag samma dag. Vid 
förmiddagstestet mättes syreupptagningen online med Oxycon OX-4 och på eftermiddagen 
mättes syreupptagningen med DB-metodik. Samma testprotokoll användes vid båda 
tillfällena. 

2.5. Avgränsningar  

I databearbetningen och resultatredovisningen har testgruppen delats upp i två urval. Urval 1 
består av de 34 fp som fullföljde hela studien (11 seniorer, 15 A-juniorer och 8 B-juniorer) 
och urval 2 består av 24 fp (6+10+8). I urval 2 har fp med ett aerobt testvärde <55 ml O2 kg-

1 min-1 uppmätt vid löpning på löpband sållats bort i all resultatbearbetning. I både urval 1 och 
urval 2 (5 seniorer, 3 A-juniorer och 1 B-junior) har resultat från fp med en uppmätt 
kroppsfettprocent på >17% ej bearbetats i resultatbearbetningar rörande antropometri såsom 
BMI, % kroppsfett, fettmassa, fettfri massa och fettfri BMI (FF-BMI). Alla nio bortsorterade 
fick felvärde i undervattensvägningen p g a att de ej kunde genomföra testet korrekt då de 
upplevde det som obehagligt att göra en maximal utandning under vattenytan. 

2.6. Databearbetning 

Databearbetningen har genomförts i Excel 2000 för Windows. För signifikansprövning av 
testresultaten har Students t-test använts (dubbelsidigt parat t-test och dubbelsidigt t-test för 
gruppjämförelser). Signifikansnivån har i arbetet satts till p<0.05. Korrelations- och 
regressionsanalys har genomförts i samband med spridningsdiagram, x-y diagram.  
 
Som centralmått har det aritmetiska medelvärdet (m) använts och som spridningsmått har 
standardavvikelse (SD) använts.  
 
Metodfel har beräknats genom formeln √((∑((d/m)2))/2⋅n) där: 
 
d = differansen mellan testvärde och retestvärde, t-r. 
m = medelvärdet mellan testvärde och retestvärde, (t-r)/2 
t = testvärde. 
r = retestvärde. 
n = antalet test-restest. 
 
I den följande resultatredovisningen redovisas värden som ”Bästa Beep”. Dessa värden är de 
högsta beräknade testvärdet (ml O2 kg-1 min-1) som fp presterat på antigen trä- eller 
gummigolvsunderlag (B.T. eller B.G.). 
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3. Resultat  
3.1. Samband mellan uppmätt maximal syreupptagning vid löpning på 
löpband och beräknad på Beeptest 

Korrelationen mellan maximal syreupptagning (ml O2 kg-1 min-1) uppmätt Online vid löpning 
på löpband och det högsta beräknade syreupptagningvärdet på något av de två Beeptesterna 
(Bästa Beep) blev för urval 1 R = 0.52 (Fig. 1) och för urval 2 R = 0.37.  
 

Beeptest vs Onlinetest, urval 1
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Figur 1. Samband mellan uppmätt maximal syreupptagning vid löpning på 

löpband och beräknad maximal syreupptagning (ml O2 kg-1 min-1) på 

Beeptest (Bästa Beep) för urval 1.  

 
När urval 1 delas upp i de tre åldergrupperna 16-17 år , 18-19 år och seniorer (20+) ser man 
ett klart mönster i under- och överskattning. Ingen fp i åldern 16-17 år blev överskattad och 
endast en senior (20+) blev underskattad (Fig. 2). Korrelation mellan uppmätt maximal 
syreupptagning (ml O2 kg-1 min-1) vid löpning på löpband och högsta presterade Beeptestet-
resultat (Bästa Beep) var för de olika åldersgrupperna i urval 1 R=0.56 (16-17 år), R=0.67 
(18-19 år) och R=0.63 (seniorer, 20+), (Fig. 2) och för urval 2 R=0.56 (16-17 år), R=0.74 (18-
19 år) och R=0.34 för seniorerna (20+).  
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Beeptest vs Onlinetest gruppvis, urval 1
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Figur 2. Samband mellan uppmätt maximal syreupptagning vid löpning på 

löpband och beräknad maximal syreupptagning (ml O2 kg-1 min-1) på Beeptest 

(Bästa Beep) för de olika åldersgrupperna 16-17 år, 18-19 år samt seniorer 

(20+), (urval 1).  

 
Av figur 2 kan också utläsas att alla tre gruppers trendlinjer är så gott som parallella med 
varandra men förskjutna i x-led i förhållande till varandra och identitetslinjen.  
 
Den maximala aeroba kapaciteten visar ett tydligt samband med felskattning. Korrelationen 
mellan den maximala syreupptagningen (ml O2 kg-1 min-1) vid löpning på löpband och 
felskattning på Beeptestet är R = -0.83 för urval 1 och R = -0.72 för urval 2 (Fig. 3 och 4). I 
figurerna skär regressionslinjen x-axeln, d v s där felskattningen är noll, vid 58 i testvärde för 
båda urvalen. De med låg aerob kapacitet uttryckt som ml O2 kg-1 min-1, uppmätt Online vid 
löpning på löpband, överskattas generellt på Beeptestet samtidigt som de hög aerob kapacitet 
generellt underskattas. 
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Figur 3. Samband mellan felskattning i % på Beeptest (Bästa Beep) och uppmätt 

maximal syreupptagning (ml O2 kg-1 min-1) vid löpning på löpband för urval 1. 
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Figur 4. Samband mellan felskattning i % på Beeptest (Bästa Beep) och uppmätt 

maximal syreupptagning (ml O2 kg-1 min-1) vid löpning på löpband för urval 2.  

 
I figur 3 ser vi att endast 2 av 19 fp i urval 1 med testvärde 58 ml O2 kg-1 min-1 eller högre 
uppmätt online vid löpning på löpband blev överskattade på Beeptestet, dvs lyckades prestera 
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bättre än ”vad de borde” enligt deras uppmätta syreupptagning. Samtidigt blev 13 av 15 fp 
överskattade på Beeptestet som hade lägre än 58 i testvärde.  
 
För att få en översikt av de data där fp blir felskattade (under-/överskattade) på Beeptestet i 
förhållande till uppmätt VO2max vid löpning på löpband presenteras i tabell 2 
gruppmedelvärden, differenser och om det föreligger signifikant skillnad för grupp av 
individer som på Beeptest i förhållande till VO2max-test vid löpning på löpband blivit 
felskattade. Signifikansprövningen har gjorts med dubbelsidigt t-test för gruppjämförelser och 
signifikansnivån är satt till p<0.05. 
 

 28



Tabell 2. Felskattning - gruppjämförelser 
Underskattade individer (n=19) och överskattade (n=15) (totalt n=34).  
Antropometri Ålder [år] Längd [cm] Vikt [kg] BMI [kg/m2] Kroppsfett [%] 
Underskattade 17.9 181.2 77.1 23.5 10.6 
Överskattade 22.5 186.5 87.7 25.2 10.8 
Diff + / - 4.6 5.3 10.5 1.7 0.2 
Sign (p<0.05) Ja Ja Ja Ja Nej 

   
 Fettmassa [kg] Fettfri-massa [kg] FF-BMI [kg/m2]   

Underskattade 8.3 69.4 21.0   
Överskattade 9.4 77.3 22.1   
Diff + / - 1.1 7.9 1.2   
Sign (p<0.05) Nej Ja Ja   

   
Beep & Online Testvärde B.T. 

[ml O2 kg-1 min-1] 
Testvärde B.G. 
[ml O2 kg-1 min-1]

Bästa Beep* 
[ml O2 kg-1 min-1]

Testvärde Online 
[ml O2 kg-1 min-1] 

Online [l/min] Felskattning i % 
Bästa Beeptest 

Underskattade 56.9 56.4 57.4 61.2 4.72 -6.0 
Överskattade 55.4 57.7 57.7 54.3 4.77 6.5 
Diff + / - 1.5 1.3 0.3 6.9 0.05 12.4 
Sign (p<0.05) Ja Ja Nej Ja Nej Ja 

   
Wingate Peak [W]  Peak [W/kg] Medel.eff [W] Medel.eff [W/kg] 
Underskattade 973.3 12.6 718.6 9.3  
Överskattade 1149.7 13.0 857.0 9.7  
Diff + / - 176.4 0.4 138.4 0.4  
Sign (p<0.05) Ja Nej Ja Nej  

   
Laktat B.G., 1 min 

[mMol/l] 
B.G., 3min 

[mMol/l] 
Wingate, 1min 

[mMol/l] 
Wingate, 3min 

[mMol/l] 
Online, 1min 

[mMol/l] 
Online, 3min 

[mMol/l] 
Underskattade 10.0 9.6 8.4 10.8 10.0 10.4 
Överskattade 11.8 12.0 9.3 11.8 10.8 12.7 
Diff + / - 1.7 2.5 1.0 0.9 0.8 2.3 
Sign (p<0.05) Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

   
RPE RPE B.T., (C) RPE B.T., (lok) RPE B.G., (C) RPE B.G., (lok) RPE Onl (C) RPE Onl (lok) 
Underskattade 17.3 17.2 17.6 18.5 18.1 18.2 
Överskattade 17.2 17.9 17.3 17.9 18.3 19.0 
Diff + / - 0.1 0.7 0.4 0.6 0.2 0.8 
Sign (p<0.05) Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

   
HF  % Max HF** 

B.T. 
% Max HF**   

B.G. 
% Max HF** 
Onlinetest 

 

Underskattade 99.2% 98.2% 98.0%  
Överskattade 99.6% 99.6% 97.5%  
Diff + / - 0.4% 1.4% -0.6%  
Sign (p<0.05) Nej Nej Nej  
   * Bästa Beep: Det högsta beräknade testvärdet (ml O2 · kg-1· min-1) som fp presterat antigen på trä- eller gummigolvsunderlag (B.T./B.G.). 
**  Maximal HF = den högsta uppmätta hjärtfrekvensen uppmätt vid Beeptest på trä- eller gummigolvsunderlag (B.T./B.G.) eller Onlinetest. 
I resultaten kan en åldersskillnad utläsas mellan under- och överskattad grupp som också ses i 
en viktskillnad, vilken till största delen består av fettfri massa. Denna viktskillnad bidrar till 
en skillnad i BMI och fettfri BMI (FF-BMI) trots att även kroppslängden skiljer sig åt. 
Syreupptagningen uttryckt i liter/min (Online [l/min]) skiljer sig marginellt och inte 
signifikant (N.S.) åt mellan den under- och överskattade gruppen. Däremot syns både en 
markant och signifikant skillnad mellan gruppmedelvärdena då syreupptagningen uttrycks i 
ml O2 kg-1 min-1 (Testvärde Online) där den underskattade gruppen ligger 6,9 ml O2 kg-1 min-

1 högre. Trots en markant och signifikant skillnad i uppmätt syreupptagning (Testvärde 
Online) mellan under- och överskattad grupp ser vi endast en marginell och ingen signifikant 
skillnad mellan gruppmedelvärdena från högsta uppmätta Beeptest (Bästa Beep). Vad 
beträffar felskattning av den maximala aeroba kapaciteten beräknad på Beeptestet blev de 
underskattade individerna underskattade med i medeltal 6.0% och de överskattade individerna 
överskattade med i medeltal 6.5%. Skillnaderna på Wingate-testet (peak- och 
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medeleffektsvärdena) syns tydligt och är signifikanta mellan under- och överskattad grupp då 
värdena uttrycks i absoluta watt (W). Däremot är skillnaderna små och ingen signifikant 
skillnad föreligger då värdena uttrycks i watt per kg kroppsvikt (W/kg). Vad gäller 
laktatvärden är det skillnader mellan gruppmedelvärdena på såväl Beep- som Online- som 
Wingate-test där de överskattade ligger signifikant högre i producerat laktat på alla tester 
utom Online 1 min. Vad gäller gruppmedelvärdena för skattad upplevd ansträngning centralt 
och lokalt på såväl Beep- som Online- som Wingate-test är skillnaderna mellan under- och 
överskattad grupp i RPE-skattning inte speciellt stora. Dock är gruppmedelvärdet för 
skattning av upplevd ansträngning lokalt vid Beeptest på trägolv (RPE B.T., lok) lägre för den 
underskattade jämfört med den överskattade gruppen samtidigt som samma grupp 
(underskattade) skattar högre upplevd ansträngning lokalt vid Beeptest på gummigolv (RPE 
B.G., lok). Här skiljer gruppmedelvärdet mellan Beeptest på trägolvsunderlag och på 
gummiunderlag för den underskattade gruppen 1.3 enheter medan gruppmedelvärdet för den 
överskattade gruppen är 0.3. Skillnaden för den underskattade gruppen i lokal skattning 
mellan testerna (B.T.-17,2 och B.G. -18,5) har ingen signifikant skillnad (p=0.06). Vad gäller 
RPE-skattningarna är det endast signifikant skillnad mellan under- och överskattad grupp på 
lokal skattning på Beeptest på gummigolvsunderlag (RPE B.G., lok). Slutligen ser vi bland 
resultaten att ingen signifikanta skillnad föreligger mellan grupperna hos faktorerna % 
kroppsfett och fettfri massa (läs under rubrik: Antropometri) och % Max HF (rubrik: Max 
HF) för Beeptest på trä- och gummigolvsunderlag och Online.  
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3.2. Samband mellan ålder och felskattning på Beeptest 

Alla fp i åldrarna 16-17 år (8/8) samt 10 av 15 fp i åldrarna 18-19 år blev underskattade på 
Beeptestet. Den maximala aeroba kapaciteten uttryckt som ml O2 kg-1 min-1, uppmätt Online 
vid löpning på löpband, är generellt sett klart högre för 16-17 samt 18-19 åringarna än för 
seniorerna (urval 1. 63,4; 57,5; 55,1 och urval 2. 63,4; 59,9; 57,6), (Tabell 3). Ingen fp i 
åldern 16-17 år och endast 5 fp av 15 i åldern 18-19 år blev överskattade på Beeptestet. 
Seniorerna i sin tur, som generellt sett ligger lägre i syreupptagning uttryckt som ml O2 kg-

1 min-1, blir överskattade på Beeptestet. Endast 1 senior av 11 (urval 1) blev underskattad på 
Beeptestet. Spridningen i felsakattning på Beeptestet är för urval 1 mellan -13% till +14% 
(Fig. 5). I gruppen med underskattade individer (19st) är medelåldern 17.9 år och där ingår 
endast en senior och i gruppen med överskattade individer (15st) är medelåldern 22.5 år och 
där ingår ingen fp i åldern 16-17 år. Korrelationen mellan ålder och felskattning på Beeptestet 
är för urval 1 R = 0.62 (Fig. 5) och för urval 2 R = 0.76 (Fig. 6). 
 

Ålder vs felskattning i % på Beeptest (urval 1)
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Figur 5. Samband mellan felskattning i % på Beeptest (Bästa Beep) och ålder för urval 1. 
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Ålder vs felskattning i % på Beeptestet (urval2)
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Figur 6. Samband mellan felskattning i % på Beeptest (Bästa Beep) och ålder för urval 2. 

 
Självklart är ålder i sig självt ingen prestationsfaktor utom möjligtvis i fråga om 
testerfarenhet, nervositet, anspänning m.m. som kan påverka testresultatet. Däremot beskriver 
åldern till stor del den biologiska och träningsbara fysiologiska utvecklingen. I åldrarna 16-20 
år är tillväxten i längd och massa stor samtidigt som träningens innehåll till stor del förändras 
för en ishockeyspelare.  
I tabell 3 redovisas gruppmedelvärden (m) i förhållande till ålder, gruppmedelvärden för urval 
1 och urval 2, standardavvikelse (SD) samt korrelationkoefficient (R= ) mellan faktor x och 
felskattning (under-/överskattning) på Beeptest för urval 1 och urval 2. 
Tab ell 3. 

Antropometri Grupp Ålder [år] Längd [cm] Vikt [kg] BMI [kg/m2] Kroppsfett [%] 
Fettfri massa 

[kg] 
Fettfri BMI      

FF-BMI [kg/m2]
Urval 1 16-17år 16,8 180,0 74,4 23,0 9,7 67,5 20,4 
  18-19år 18,3 183,6 81,5 24,2 11,2 72,5 20,9 
  20+ 24,4 186,1 87,4 25,2 11,0 78,6 21,5 
(m)   19,9 183,6 81,8 24,2 10,7 72,6 21,4 
SD    3,6 5,8 8,1 1,6 3,1 6,4 1,4 
R =   0,62 0,44 0,61 0,49 0,18 0,63 0,33 
Urval 2 16-17år 16,8 180,0 74,4 23,0 9,7 67,5 21,0 
  18-19år 18,3 181,7 78,0 23,6 10,3 71,3 21,7 
  20+ 25,5 187,3 86,5 24,6 9,5 80,1 23,1 
(m)   19,6 182,5 78,9 23,7 9,9 71,7 21,3 
SD    3,9 5,4 6,7 1,4 2,8 6,9 1,4 

R =   0,76 0,68 0,70 0,38 -0,13 0,72 0,40 

Beep & Online Grupp Bästa Beep 
[ml O2  kg-1  min-1] 

Online 
[ml O2  kg-1  min-1] 

Online 
[liter O2  min-1] Felskattning i % 

Urval 1 16-17år 58,4 63,4 4,7 -7,8% 

 18-19år 56,7 57,5 4,7 -1,1% 
 20+ 58,1 55,1 4,8 5,7% 

(m)  57,6 58,1 4,7 0% 
SD   2,7 4,8 0,4 7,1 
R =  0,04 -0,83 -0,11 - 
Urval 2 16-17år 58,4 63,4 4,7 -7,8% 
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 18-19år 57,5 59,9 4,7 -3,9% 
 20+ 59,6 57,6 5,0 3,7% 

(m)  58,3 60,5 4,8 -3% 
SD   2,6 3,7 0,3 5,8 
R =  0,37 -0,72 0,25 - 

 
 

 

Wingate Grupp Peak [W] Peak [W/kg] Med.eff [W] Med.eff [W/kg]
Urval 1 16-17år 930,8 12,4 694 9,3 
  18-19år 1036,1 12,7 768 9,4 
  20+ 1159,1 13,3 849,5 9,7 
(m)   1051,1 12,8 754,5 9,5 
SD    139,4 0,9 167,0 0,5 
R =   0,62 0,15 0,24 0,27 
Urval 2 16-17år 930,8 12,4 694 9,3 
  18-19år 997,3 12,8 737 9,4 
  20+ 1158,3 13,4 850 9,8 
(m)   1015,4 12,8 750,9 9,5 
SD    141,1 0,9 101,7 0,6 
R =   0,56 0,24 0,59 0,28 

Laktat 
mMol/lit. Grupp 

B.G.  
1 min 

B.G.  
3 min 

 Wingate  
1 min 

Wingate  
3 min 

Online  
1 min 

Online  
3 min 

Urval 1 16-17år 10,0 9,3 7,4 10,4 8,8 8,8 
  18-19år 10,2 10,1 8,9 10,6 10,8 11,6 
  20+ 12,1 12,4 9,7 12,6 11,0 13,1 
(m)   10,8 10,6 8,8 11,2 10,4 11,4 
SD    2,7 2,7 2,0 2,5 2,2 2,8 
R =   0,24 0,39 0,20 0,23 0,20 0,35 
Urval 2 16-17år 10,0 9,3 7,4 10,4 8,8 8,8 
  18-19år 10,0 10,2 9,0 10,7 10,8 11,1 
  20+ 12,8 12,7 9,5 13,6 11,3 13,4 
(m)   10,7 10,5 8,6 11,3 10,2 10,9 
SD    2,8 2,9 2,1 2,8 2,3 2,6 
R =   0,13 0,37 0,11 0,35 0,17 0,29 
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RPE Grupp RPE B.T. (C) RPE B.T. (lok) RPE B.G. (C) RPE B.G. (lok) RPE Online (C) RPE Online (lok) 

Urval 1 16-17år 17,4 16,8 18,1 18,5 18,4 18,6 

  18-19år 17,4 17,7 17,5 18,5 17,8 18,1 

  20+ 17,0 17,9 17,0 17,7 17,9 18,2 

(m)  17,3 17,5 17,5 18,2 18,0 18,2 
SD   1,7 2,5 1,3 1,1 1,2 1,3 

R =  -0,05 0,19 -0,34 -0,24 -0,22 -0,03 

Urval 2 16-17år 17,4 16,8 18,1 18,5 18,4 18,6 

  18-19år 17,2 17,9 17,3 18,5 17,9 17,9 

  20+ 17,8 17,9 17,6 18,3 18,6 18,0 

(m)  17,4 17,5 17,6 18,5 18,2 18,1 
SD   1,6 2,6 1,0 0,9 1,2 1,3 

R =  -0,03 0,10 -0,17 0,04 0,18 -0,08 

 
I båda urvalen ses mellan de olika åldersgrupperna klara skillnader i all laktatproduktion, 
lokal RPE skattning på Beeptesterna, central RPE-skattning på Beeptest på 
gummigolvsunderlag, peak-effekt på Wingate-test uttryckt både som watt (W) och watt per kg 
kroppsvikt (W/kg) samt medeleffekt uttryckt i watt (W). Eftersom det ofta är större spridning 
bland fp i urval 1 blir standardavvikelsen högre för denna grupp än för urval 2 där 
avgränsningar styr materialet. Dock ser man samma mönster i skillnader mellan 
åldersgrupperna på alla jämförelser. I båda urvalen ligger seniorgruppen (20+) lägre i uppmätt 
maximal syreupptagning uttryckt som ml O2 kg-1 min-1 (Testv Onl) men högre i positiv 
felskattning på Beeptest (Felskattning i %), kroppsmassa (Vikt [kg]), fettfri massa, anaerob 
kapacitet på Wingate-test (peak- och medeleffekt uttryckt som både watt och watt per kg) 
samt producerat laktat på såväl Beep- som Online- som Wingate-test. I urval 1 ligger 
seniorgruppen i medeltal 13 kg högre i kroppsvikt jämfört med 16-17 åringarna varav 11 kg är 
skillnad i muskelmassa.  
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3.3. Samband mellan en spelares kroppssammansättning och 
felskattning på Beeptest  

Som vi kan se i figur 7 överskattas på Beeptest fp med hög vikt och stor mängd fettfri massa 
samtidigt som fp med låg vikt och liten mängd fettfri massa underskattas. Korrelationen 
mellan vikt och felskattning på Beeptest är för urval 2 R=0.69 (Fig. 7) och i urval 1 R= 0.61 
(se Tabell 3). Korrelationen mellan fettfri massa och felskattning på Beeptest är i urval 2 
R=0.72 (Fig. 7) och i urval 1 R=0.63 (se Tabell 3).   
 
Om vi jämför figur 7 och figur 8 ser vi att mängden kroppsmassa (Vikt [kg]) och mängd 
fettfri massa ger ett starkare samband mot felskattning på Beeptest för urval 2 än mängden 
kroppsmassa (Vikt [kg]) och den fria fettmassan relativt längden (BMI och FF-BMI), R=0.38 
respektive R=0.40 (Fig 8).  

Vikt och FFM vs felskattning%

y = 0.0069x - 0.5741
R2 = 0.4817

R = 0.69

R2 = 0.5147
R = 0.72

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

60 65 70 75 80 85 90 95 100

Vikt [Kg]

fe
ls

ka
ttn

in
g 

[%
]

Vikt FFM

 
Figur 7. Samband mellan felskattning i % på Beeptest (Bästa Beep) och vikt [kg] 

respektive fettfri massa [kg] för urval 2. 
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BMI och FF-BMI vs felskattning
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Figur 8. Samband mellan felskattning i % på Beeptest (Bästa Beep) och BMI [kg/m2] 

respektive FF-BMI [kg/m2] (Fettfri-BMI) för urval 2. 
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3.4. Samband mellan maximal anaeroba kapacitet och felskattning på 
Beeptest 

Av resultaten från Wingate-test föreligger för både urval 1 och urval 2 låg korrelation mellan 
såväl medeleffekt som peakeffekt mot felskattning på Beeptest då värdena uttrycks i watt per 
kg kroppsvikt (W/kg), R=0.15 till R=0.28 (se Tabell 3). Då peak-effekten uttrycks i absoluta 
watt (W) mot felskattning på Beeptest blir korrelationen för urval 1 R=0.62 (Fig. 9) och för 
urval 2 R=0.56 (Tabell 3). 
 

Figur 9. Samband mellan felskattningen i % på Beeptest (Bästa Beep) och maximal 

 
ör medeleffekten uttryckt som absoluta watt (W) mot felskattning på Beeptest är 
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effektutveckling (W) på Wingate-test (Peak-effekt) för urval 1. 

F
korrelationen R=0.24 för urval 1och R=0.59 för urval 2 (se Tabell 3).   
Korrelation mellan laktatkoncentrationer uppmätta 1 och 3 min efter Be
Wingate-test och felskattning på Beeptest är för urval 1 och urval 2 i intervallet R= 0.11 t
R=0.39 (se Tabell 3). 
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3.5. Underlagets betydelse för resultatet på Beeptest 

24 av 34 fp i urval 1 (71%) och 16 av 23 fp i urval 2 (70%) presterade bättre testresultat 
uttryckt som ml O2 kg-1 min-1 på Beeptest som genomfördes på  gummigolvsunderlag än då 
Beeptest genomfördes på trägolvsunderlag. Dock förelåg ingen signifikant skillnad mellan 
testvärdena på de olika underlagen gällande testvärdet (ml O2 kg-1 min-1), maximal 
hjärtfrekvens (Max HF), laktat och central RPE-skattning (RPE-C), (Tabell 4). För urval 1 
men ej för urval 2 förelåg beträffande lokal RPE-skattning (RPE-lok) signifikant skillnad 
mellan testerna (p=0.049 respektive p=0.054).  
  
 Tabell 4. Jämförelse mellan Beeptest på trä- respektive gummigolv. 

Testvärde 
(ml O2 kg-1 min-1) 

Max HF 
(slag/min) RPE-C RPE-lok 

 B.T. B.G. B.T. B.G. B.T. B.G. B.T. B.G. 
Urval 1 56,2 57,1 195 194 17,2 17,6 17,5 18,3 
Urval 2 57,3 57,8 196 195 17,4 17,6 17,5 18,5 

 

3.6. Beeptestets reliabilitet 

Test-restest för Beeptest på gummigolv (n=5) visade på liten variation. Två försökspersoner 
presterade bättre, två sämre och en förändrade inte sitt testresultat. Resultaten blev i medeltal 
58.4 ml O2/kg-1·min-1 vs. 57.6 ml O2/kg-1·min-1 för dessa försökspersoner som ger en differens 
på -0.8 ml O2/kg-1·min-1 (Tabell 5). Detta ger Beeptestet en metodvariation på 2.05%. Denna 
skillnad är inte signifikant (p<0.05) vid analys med ett parat t-test. 
 
Tabell 5. Test-restet för 
Beeptest på gummigolv. 

# B.G. Retest Diff 
1 61,4 62 0,6 
2 56,5 54 -2,5 
3 57,3 57,3 0 
4 59,3 59,8 0,5 
5 57,3 54,8 -2,5 

Medel 58,4 57,6 -0,8 
SD 2,0 3,4 1,6 

3.7. Test-retest 

För möjliggörandet av framtagandet av testernas metodfel, genomfördes två gånger (test-
retest) inom en tvåveckorsperiod Beeptest på gummigolv, Wingate-test och maximal 
syreupptagningsmätning Online vid löpning på löpband. Testerna genomfördes av fp i 
åldrarna 16-17 år. För fastställande av metodfel för laktatanalyser dubbelanalyserades 71 av 
406 laktatprover (17%). Dubbelanalysen av laktatproverna gjordes direkt i samband med att 
serie av 10 prover analyserats och i samband med att spänningsvärdet på membranet i YSI:in 
ej ändrats. 
Resultaten har analyserats statistiskt och metodfel beräknats som beskrivet i metoddelen. 
Mätdata och beräkning av respektive tests metodfel redovisas i tabell 9, 10, 11 och 12 i bilaga 
6 och 7. Resultaten för respektive tests metodfel redovisas i tabell 6. 
 
Tabell 6. Tabellen visar en sammanställning över  de genomförda testernas metodfel. 

 38



 

Test Antal prover (n) Metodfel 
Beeptest, gummigolv 5 fp 2.05 %       (tabell   9, bilaga 6) 
Onlinetest 5 fp 1.38 %       (tabell 10, bilaga 6) 
Wingate-test 7 fp 2.88 %       (tabell 11, bilaga 6) 
Laktat-tester 71 prover 2.50 %       (tabell 12, bilaga 7) 

3.8. Validering av mätutrustning 

3.8.1. Validering av Onlinesystem, Oxycon Ox-4 

I en jämförelse av uppmätta syreupptagningsvärden med DB-metodik och Online-metodik 
(Oxycon Ox-4) ser vi i tabell 7 att värdena uppmätta med Oxycon Ox-4 i intervallet 2.3-5.07 
liter O2 min-1 i medeltal blir 0.11 liter O2 min-1 lägre än uppmätta värden med DB-metodik.  
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Tabell 7. Validitetstester för Oxycon Ox-4 Onlinesystem. 
Testtyp Oxycon 

l/min 
DB 

l/min 
Diff % Diff 

liter 
Medel (d/m)^2 

   
Max VO2 löpband 3.41 3.575 -4.6% -0.165 3.4925 0.00213 
Max VO2 löpband 3.88 4.03 -3.7% -0.15 3.955 0.001385
Max VO2 löpband 4.96 4.94 0.4% 0.02 4.95 1.64E-05
Max VO2 löpband 5.02 5.07 -1.0% -0.05 5.045 9.73E-05
Cykel, 160W 2.35 2.3 2.2% 0.05 2.325 0.000473
Cykel, 160W 2.18 2.36 -7.6% -0.18 2.27 0.005817
Cykel, 160W 2.31 2.41 -4.1% -0.1 2.36 0.001722
Cykel, 160W 2.44 2.5 -2.4% -0.06 2.47 0.000576
Cykel, 240W 3.03 3.21 -5.6% -0.18 3.12 0.003144
Cykel, 240W 3.02 3.22 -6.2% -0.2 3.12 0.003858
Cykel, 240W 3.23 3.33 -3.0% -0.1 3.28 0.000902
Cykel, 240W 3.2 3.37 -5.0% -0.17 3.285 0.002545
Medel    -0.11   
Summa      0.022666
Diff       3.07% 
 

Beräknat metodfel för Oxycon Ox-4 i jämförelse med DB-metodik blir 3.07%. Korrelationen 
mellan metoderna är r=0.996 (fig. 10). 
 
 

Oxycon Ox-4 vs DB-metodik y = 1.0143x - 0.1553
R2 = 0.9928
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Figur 10. Samband mellan syreupptagning uppmätt på löpband med Oxycon Ox-4 och 

syreupptagning uppmätt på löpband med DB-metodik, (n=11).  

 
Det beräknade metodfelet på 3.07% kan anses vara obetydligt, speciellt när medelavvikelsen 
är negativ tillsammans med samtliga mätningar förutom en som ger ett systematiskt fel som 
påverkar alla testpersoner lika. 
3.8.2. Validering av Wingate-protokoll 

För att vara säkra på att försökspersonerna i åldern 16-17 år inte blev underskattade vid 
genomförande av Wingate-test med en bromsande belastning av 10% av kroppsvikten så fick 
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sex fp i åldern 16-18 år genomföra ett Wingate-test med en bromsande belastning på 7.5% av 
kroppsvikten.  
 
Av resultaten i tabell 8 kan utläsas att effektutvecklingen (Peak power-värdet) blev 1.14 watt 
högre per kg kroppsvikt då den bromsande belastningen var på 10% istället än på 7.5% av 
kroppsvikten. Samtliga sex försökspersoner fick en lägre uppmätt effektutveckling (W/kg) på 
testet med 7.5% bromsande belastning av kroppsvikten. Pedalfrekvensen när vikten lades på 
skiljer sig i medeltal med 1.8 varv/min beräknat både vid positiva och negativa differenser hos 
försökspersonerna. Detta visar på att trampfrekvensen hos individerna är begränsande för 
effektutvecklingen (Peak värdet) då den bromsande belastningen är på 7.5% av kroppsvikten.  
 
Tabell 8. Jämförelse av Wingateresultat med belastning 
10 respektive 7.5% av kg kroppsvikt. 

  
Wingate 10%  

Watt/kg 
Wingate 7.5%

Watt/kg 
Diff Diff 

Watt/kg
  RPM Peak-eff RPM Peak-eff RPM Peak-eff

1 197 13,29 201 12,26 -4 1,03 
2 194 14,00 183 12,47 11 1,53 
3 187 12,17 199 11,10 -12 1,07 
4 181 12,06 178 11,21 3 0,85 
5 191 11,90 188 10,25 3 1,65 
6 189 12,06 179 11,34 10 0,72 

Medel 190 12,58 188 11,44 1,83 1,14 
SD 5,6 0,86 9,96 0,82 8,70 0,37 
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3.8.3. Validering av personvåg 

För att se att personvågen höll de av leverantören utlovade kraven (d=0.1 kg) så genomförde 
vi ett validitetstest. En standardvikt (40.0 kg) vägdes upp på våg av märket Soehne. Därefter 
vägdes vikten på personvågen efter vågens automatiska kalibrering. Mätproceduren på 
personvågen upprepades 20 gånger och resultaten antecknades efter varje genomförd mätning. 
Personvågen mätte upp standardvikten till 39.9 kg på alla 20 genomförda mätningar. 
Personvågen höll i detta intervall utlovad säkerhet på d=0.1 kg och får då anses äga önskvärd 
validitet som mätinstrument för viktmätningar kring detta mätområde. 
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4. Diskussion 
4.1. Sambandet mellan uppmätt maximal syreupptagning vid löpning på 
löpband och beräknad på Beeptestet 

Beeptestet kan ej anses äga hög validitet för uppskattning av ishockeyspelares maximala 
aeroba kapacitet då korrelationen mellan maximal aerob kapacitet uttryckt i ml O2·kg-1·min-1 

beräknad på Beeptest och uppmätt vid löpning på löpband för urval 1 är så låg som R=0.52 
(fig. 1) och för urval 2 R=0.37. Resultatet från urval 1 betyder att endast 27% av uppnått 
resultat på Beeptestet kan härledas till spelarnas maximala aeroba kapacitet (r2=0.2691, fig. 
1). Den låga korrelationen på denna homogena grupp av individer avseende framför allt 
träningsbakgrund känns igen från andra studier med tränade individer med speciell 
karaktäristika (Grant et al., 1995; Gibson et al., 1997; O´Gorman et al., 2000).  
Då här studerad population delades upp i åldersgrupperna 16-17år, 18-19år och 20år och äldre 
(fig. 2) ökade korrelationen mellan testerna till R=0.56 (16-17år), R=0.67 (18-19år) och 
R=0.63 (år20+). Korrelationerna är efter åldersuppdelningen fortfarande mycket låga och som 
mest kan prestationen på Beeptestet till 45% härledas till spelarnas maximala aeroba kapacitet 
(r2=0.4517, fig. 2). Intressant är dock att regressionslinjerna för de olika grupperna har 
ungefär samma lutning och att de i förhållande till såväl varandra som identitetslinjen är 
förskjutna i x-led (Fig 2). Detta tolkar vi som att  bakgrundsfaktorerna till felskattningen på 
Beeptestet kan vara ungefär desamma för de olika åldersgrupperna och att dessa faktorer 
antingen är biologisk utvecklingsmässigt förknippade och/eller träningsbart fysiologiskt 
förknippade. 
Vidare visar resultaten (fig. 3 och 4) på ett starkt negativt samband för felskattning mellan 
maximal aerob kapacitet uppmätt vid löpning på löpband och beräknad på Beeptestet (urval 1 
R=-0.83, urval 2 R=-0.72). Detta känns igen från tidigare studier där individer med hög 
maximal aerob kapacitet underskattas på Beeptestet (Léger & Lambert, 1982; Grant et al., 
1995; Rydin & Leijon, 1997 och Gibson et al., 1998). För här studerad population fann vi vid 
det aeroba testvärdet 58 ml O2·kg-1·min-1 för både urval 1 och urval 2 en ”nollnivå” där 
spelarna varken blev under- eller överskattade. Exakt denna nivå får antas gälla för endast här 
studerad population. Det intressanta i resultaten är dock att sambandet är starkt och att varje 
grupp således troligen kommer ha en ”nollnivå”. Den maximala aeroba kapaciteten måste 
dock anses vara en indirekt faktor till felskattning på Beeptestet. För de individer med hög 
maximal aerob kapacitet uttryckt i ml O2·kg-1·min-1 som blir underskattade kan man säga att 
det inte är den höga aeroba kapaciteten i sig som ger felskattning utan att det snarare är 
avsaknad av andra prestationsbestämmande faktorer som t ex förmågan att utveckla en hög 
effektutveckling (fig. 9) som leder till att dessa individer blir underskattade på Beeptestet. 

4.2. Sambandet mellan ålder och felskattning på Beeptestet 

Ålder är en faktor som främst beskriver biologisk mognad. I åldersresonemanget kan för här 
studerad population dock faktorer adderas såsom skillnader i träningsbakgrund och 
träningsstatus till följd av den inriktning och progressivitet som ishockeyträningen på elitnivå 
bedrivs med. Korrelationen mellan ålder och felskattningen är för urval 1 R=0.62 och för 
urval 2 R=0.76. Eftersom sambandet är positivt betyder det att äldre spelare blir överskattade 
på Beeptestet och att yngre blir underskattade (fig. 5 och 6). Åldersgruppen 16-17år 
underskattades med i medeltal -7.8%, 18-19 åringarna underskattades med -1.1% samtidigt 
som seniorerna (20+) överskattades med i medeltal +5.7%. Dessa resultat styrker liksom 
resultaten i vår förstudie vår upplevelse av att spelare i yngre junioråldern får låga aeroba 
testvärden på Beeptestet i förhållande till vad de upplevs ha för arbetskapacitet och 
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återhämtningsförmåga i den dagliga träningen. Ingen försöksperson i åldern 16-17 år blev 
överskattad på Beeptestet och endast en senior (20+) blev underskattad (fig. 2). Eftersom 
ålder inte är en prestationsfaktor i sig pekar det på att andra träningsbara fysiologiska faktorer 
såsom styrkeutveckling och förmågan att tåla höga koncentrationer av blodlaktat påverkar 
felskattningen för beräkningen av den maxiamla aeroba kapaciteten på Beeptestet. 
Felskattningen kan också påverkas av utvecklingsbara faktorer såsom t ex naturlig 
åldersbetingad biologisk utveckling av individens mängd muskelmassa. 

4.3. Sambandet mellan en spelares kroppssammansättning och 
felskattning på Beeptestet 

Relativt lättmätta faktorer, som ibland också är prestationsbestämmande, är de 
antropometriska. I våra resultat visas ett starkt positivt samband mellan felskattning på 
Beeptestet och såväl individernas vikt som fettfria massa, R=0.70 respektive R=0.72 (fig. 7). 
Liknande resultat fann vi också i vår analys av data från studien av Berthoin och medarbetare 
(1994), presenterade under rubrik 1.7.5. Antropometri i bakgrunden till detta arbete, där vi 
fann ett samband på R=0.74 mellan individernas vikt och felskattning av beräknad maximal 
aerob kapacitet på Beeptestet i förhållande till uppmätt vid löpning på löpband.   
 
Uppenbarligen verkar mängd muskelmassa vara en faktor av betydelse för om en spelare blir 
felskattad på Beeptestet. Vad beträffar individens mängd muskelmassa i förhållande till 
kroppslängd (BMI) visades till i bakgrunden refererad studie ”En validitetsstudie på Cooper- 
och Beeptestet för elitishockeyjuniorer i ålder 16-19år” (Fredriksson & Ahlström, 1999b) på 
ett högt samband mellan BMI och felskattning av den beräknade maximala aeroba kapaciteten 
på Beeptestet i jämförelse med uppmätt kapacitet vid löpning på löpband, R=0.85. Detta 
samband blev i denna studie för urval 2 så lågt som R=0.40 (fig. 8). Att sambandet här blev 
lägre kan bero på att här testad population inte var lika homogen avseende träningsbakgrund 
som den som testades i förstudien där alla spelare kom från samma förening. 
 
Vad beträffar de absoluta måtten vikt och fettfri massa där vi i denna studie fann relativt höga 
samband mot felskattning på Beeptestet (R=0.70 respektive R=0.72 (fig. 7)) förekommer hos 
studerad population stora skillnader i antropometri där vi ser att spelarna i ålder 16-17år 
besitter markant mindre mängd total massa och fettfri massa än t ex seniorspelarna (20+), 
(tabell 3). 16-17 åringarna väger i medeltal 13 kg mindre varav 11 kg kan härledas till skillnad 
i muskelmassa. I gruppjämförelserna mellan under- och överskattade individer (tabell 2) ser vi 
ett liknande mönster där den underskattade gruppen är i medeltal 10.5 kg lättare i totalvikt 
varav 7.9 kg kan härledas till fettfri massa.  
 
Frågan blir vidare om även kvalitén på massan påverkar prestationen och felskattningen på 
Beeptestet och i så fall vilket förhållande som då råder mellan kvantitet och kvalitén på 
massan (muskelmassan).  

4.4. Sambandet mellan maximal anaeroba kapacitet och felskattning på 
Beeptestet 

4.4.1. Effektutveckling 

Här ser vi att den anaeroba kapaciteten uttryckt som effektutveckling (W) vid ett Wingate-test 
har relativt stor betydelse för felskattning på Beeptestet. Lite förvånande i resultaten är att den 
maximala effektutveckling, Peak Power (0-5s) och medeleffekten (0-30s), uttryckt i W/kg 
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kroppsvikt endast har ett svagt samband med felskattningen på Beeptestet i jämförelse med då 
värdena uttrycks i rena watt (W). Korrelationen avseende Peak Power värdet och 
medeleffekten uttryckt i W/kg kroppsvikt mot felskattning på Beeptestet blev för urval 1 
R=0.15 respektive R=0.27 och för urval 2 R=0.24 respektive R=0.28 (tabell 3). Då 
effektutvecklingen uttrycktes i rena watt (W) blev korrelationen avseende Peak Power värdet 
och medeleffekten mot felskattningen på Beeptestet för urval 1 R=0.62 (fig. 9) respektive 
R=0.24 (tabell 3) och för urval 2 R=0.56 (tabell 3) respektive R=0.59 (tabell 3). 
Detta mönster känns igen från resultaten ovan där försökspersonernas totala kroppsmassa och 
fettfria massa visade på ett starkare samband mot felskattningen på Beeptestet än massan per 
längdenhet2 (BMI och FF-BMI). Resultaten visar här alltså att både den mängd muskelmassa 
och mängd energi som kan produceras anaerobt har ett högre samband med, och därmed 
högre förklaringsfaktor till, felsakattningen på Beeptestet än de relativa måtten BMI och 
effektutveckling i Watt/kg. 
4.4.2. Laktatkoncentration 

Vad gäller den anaeroba kapaciteten uttryckt som laktatkoncentration efter genomförda tester 
ser vi i resultaten att stora skillnader förelåg mellan de olika åldersgrupperna där de äldre 
spelarna på samtliga tester hade högre koncentrationer (tabell 3). I resultaten sågs också att 
signifikant skillnad förelåg mellan under- och överskattad grupp vid 5 av 6 mättillfällen 
(tabell 2). Korrelationen mellan laktatkoncentration och felskattning på Beeptest var vid 
samtliga tester låg för både urval 1 och 2 (från R=0.11 till R=0.39, tabell 3).  
Då såväl effektutvecklingen som de uppmätta laktatkoncentrationerna är ett resultat av 
kvantitet och typ av kvalité på individernas benmuskulatur så visar resultaten att det föreligger 
skillnader som är fysiologiskt träningsbara och att endast effektutvecklingen på ett Wingate-
test uttryckt i watt (W) visar på ett moderat samband mot felskattning på Beeptestet. Det 
skulle utifrån dessa resultat vara intressant att jämföra individernas styrkeutveckling vid t ex 
ett knäböjstest med skivstång (1RM, 10RM, 30RM och 50RM) för att utröna 
styrkeutvecklingens betydelse för felskattning på Beeptest för denna population.  

4.5. Underlagets betydelse för resultatet på Beeptest 

I våra resultat såg vi inte någon signifikant skillnad i prestation uttryckt som ml O2·kg-1·min-1 

mellan Beeptest på trägolv och gummigolv (tabell 4). Signifikant skillnad (p=0.049) förelåg 
dock beträffande lokal RPE-skattning för urval 1 mellan test genomfört på trägolv och 
gummigolv (RPE-skattning 17.5 respektive 18.3, tabell 4). Utifrån resultaten kan man tänka 
sig att gummigolv kräver ett större anaerobt arbete eftersom den lokala RPE-skattningen är 
högre på gummigolv än på trägolv. Detta skulle kunna leda till att yngre spelare blir ännu mer 
underskattade på gummigolv än på trägolv. Skillnaden i lokal RPE-skattning från testerna på 
de olika underlagen är för spelarna i åldern 16-17år så hög som 1.7 enheter i medeltal (trägolv 
16.8, gummigolv 18.5, tabell 3). Att den underskattade gruppen (tabell 2) dessutom presterar 
bättre i medeltal än den överskattade på Beeptest på trägolv (56.9 vs. 55.4 ml O2·kg-1·min-1) 
men sämre på gummigolv (56.4 vs. 57.7 ml O2·kg-1·min-1) talar också för att gummigolv 
tenderar till att öka felskattningen för här studerad population genom att göra den anaeroba 
faktorn i testet ännu mer utslagsgivande.  

4.6. Beeptestets reliabilitet 

Resultaten från genomförda test-retests visar på att Beeptestet besitter en hög reliabilitet. 
Detta har även visats i tidigare studier (Léger & Lambert, 1982; Lindell m. fl., 1995). 
Metodfelet på Beeptestet beräknades till 2.05%. Detta betyder att Beeptest med hög precision 
visar på förändringar i prestationen. Att ett förändrat Beeptest resultat sen skulle hänvisa till 
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en förändring i maximal aerob kapacitet måste vi med stöd av våra andra resultat i studien 
påstå vara ytterst osäkert. 

4.7. Diskussion kring metodval och upplägg 

Innan den avslutande diskussionen kan det vara intressant diskutera kring upplägget på 
testerna. Centralt är frågan i vilken utsträckning spelarna har fått en adekvat mängd vila 
mellan testerna för sin återhämtning och testernas ordning för att minimera testvanan som en 
felkälla.  
 
Vi valde att genomföra alla tester i samma ordning för alla deltagande försökspersoner av 
praktiska skäl. Vårt huvudsyfte med att först genomföra ett Beeptest på trägolv och sedan ett 
gummigolv var att efter det första testet ha ett underlag för gallring bland spelarna med 
avseende på aerob kapacitet och BMI. Gallringen var nödvändig eftersom önskemålet för vår 
slutgiltiga testgrupp var att den uppvisade en viss spridning i aerob kapacitet inom det 
området som kan anses normalt för elitishockeyspelare och en stor spridning i BMI, samtidigt 
som vi var begränsade praktiskt och resursmässigt när det gäller antal försökspersoner. Vårt 
huvudsyfte var inte att jämföra de olika beräknade värdena på syreupptagningen med 
varandra utan att ge ett säkert bästa möjliga beräknade syreupptagningsvärde. Den praktiska 
förlusten av randomiserad testordning hade blivit större än vinsten i validitet för studien  
eftersom antalet deltagande försökspersoner hade blivit tvunget att decimeras kraftigt. Om 
resurser och tid funnits så hade dock självklart en randomiserad testordning varit att föredra.  
 
Onlinetesterna låg sist i studien med syftet att vara motiverande för försökspersonerna att 
fullfölja hela studien. Alla deltagande försökspersoner var elitishockeyspelare på elitnivå som 
deltog efter att deras tävlingsäsong tagit slut i och med deras förlust i, eller helt missat, 
slutspel. Det är då ytterst tveksamt att de hade varit motiverade att prestera maximalt på 
beräkningtester efter att ha fått vetskap om sina uppmätta värden på syreupptagningen. Vi var 
tvungna med våra begränsade resurser att minimera avhoppen under studien och vi var då 
tvungna att genomföra testerna på detta sätt för att öka spelares och tränares motivation till 
fortsatta tester. Träningseffekten från de två föregående beeptesterna innan onlinetestet var 
obefintlig eftersom testerna genomfördes under så begränsad tid som några dagar.  
 
Ytterliggare ett påpekande är att alla försökspersoner genomförde Beeptest på gummigolv på 
eftermiddagen samma dag som Wingatetesterna genomfördes på morgonen. Wingatetestet 
begränsade omfattning i tid och den cirka 4 timmar långa återhämtningstiden innehållande 
måltid får anses vara tillräcklig för att räkna med tillräckliga förutsättningar för maximal 
prestation på Beeptestet. Självklart kan detta ha hämmat spelare i vissa individuella fall men 
kan då anses relativt litet i förhållande till hela gruppens prestation. Skillnaderna i prestation 
mellan de olika beeptesterna är ej signifikant vilket tyder på att detta resonemang håller. 
Skillnaden mellan testerna bestod i att gruppen  16-17 år skattade ansträngningen i benen 
högre efter beeptest på gummigolv vilket  möjligtvis till viss del kan tillskrivas den tidigare 
aktiviteten under dagen.  

4.8. Avslutande diskussion 

Om vi söker ett test där vi på individnivå skall kunna beräkna våra spelares syreupptagning 
för att kunna styra träningen och utläsa effekter av träning anser vi att Beeptestet ej äger 
önskvärd träffsäkerhet i dess nuvarande utformning. Så t ex är spridningen vad gäller 
felskattning på Beeptestet uttryckt i procent, på individnivå, från ca –13 till +15% (fig. 3). Vi 
har tydligt visat att grupp av spelare felskattas stort beroende på faktorer där skillnader 
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föreligger mellan de överskattade och underskattade försökspersonerna avseende ålder, längd, 
vikt, BMI, fettfri-massa, aerob kapacitet, laktatkoncentration, effektutveckling på Wingate-
test och lokal RPE-skattning vid Beeptest  på gummigolv. Detta gör att en individ inte kan 
jämföra sina resultat gjorda vid två olika tillfällen eftersom testet kan påverkas av att andra 
faktorer än den maximala aeroba kapaciteten, vilken vi avser att mäta, kan ha förändrats. Som 
tränare är det också av stor vikt att vi kan jämföra lagets fysiska status med tidigare lag eller 
andra lag på en annan nivå. Denna möjlighet ger inte Beeptestet eftersom varje grupp har sin 
”specifika felskattning” beroende på träningsbakgrund, fysiska status, antropometri och ålder. 
Avslutningsvis är det enda test vi kan rekommendera för uppskattning av junior- och 
seniorelit ishockeyspelares maximala aeroba kapacitet direkt syreupptagningsmätning med 
Onlinemetodik som äger den träffsäkerhet vi eftersöker i elitverksamhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att göra en mätning är lätt. 

Att göra en mätning rätt är svårt. 

Alla resultat är fel (frågan är hur mycket). 

Osäkerhet kan beräknas. 

Fel kan minimeras. 
 K. Söderlund 
 

 
 
 

We should be quality-orientated! 
 H. Kraijenhof  
 

 47



5. Referenser 
Ahmaidi, S., Collomp, K., Caillaud, C. & Préfaut, C. (1992) Maximal and functional aerobic 
capacity as assessed by two graduated field methods in comparison to laboratory exercise 
testing in moderately trained subject. International Journal of Sports Medicine, vol 13, no 3, 
pp 243-248. 
 

Berthoin, S., Gerbeaux, M., Turpin, E., Guerrin, F., Lensel-Corbeil, G. & Vandendorpe, F. 
(1994) Comparison of two field tests to estimate maximum aerobic speed. Journal of Sport 
Sciences, 12, pp. 355-362. 
 

Borg, G.A.V. (1982) Psychophysical bases of perceived exertion. Med. Sci. Sports Exercise, 
Vol. 14, No. 5, pp. 377-381. 
 

Carlstedt, J. (1993) Tester för idrottare. Farsta : SISU-idrottsböcker. 
 
Cox, M.H. (1993) Physiology and ice hockey. Paper presented at the  annual meeting of the 
NHL Physicians Society, Montreal, 1993.      
 
Cox, M.H., Miles, D.S., Verde, T.J. & Rhodes, E.C. (1995) Applied physiology of ice 
hockey. Sports Med, Mar;19(3): 194. 
 
Fors, L. (1988) Joggingtest : värdering av syreupptagningsförmågan. Farsta:SISU- 
idrottsböcker. 
 
Fredriksson, M. (1997) Påverkas åkhastigheten hos ishockeyspelare vid återupprepade 
anaeroba arbeten av individens aeroba kapacitet? Farsta: Centrum för prestationsutveckling 
(CPU-projektrapport; 1995:30).  
 
Fredriksson, M., Ahlström, F. (1999a) Validitet och reproducerbarhet avseende: Coopers 
löptest, modifierat Coopertest och Beep-testet. Litteraturstudie i kursen ”Specialidrottens 
Träningslära 5 poäng”. Höstterminen 1999. Stockholm : Idrottshögskolan.  
 
Fredriksson, M., Ahlström, F. (1999b) En validitetsstudie på Cooper- och Beeptestet för 
elitishockeyjuniorer i ålder 16-19år. Delmoment i kursen ”Specialidrottens Träningslära 5 
poäng”. Höstterminen 1999. Stockholm : Idrottshögskolan. 
 

Gibson, A., Broomhead, S., Lambert, M. & Hawley, J.A. (1998) Prediction of maximal 
oxygen uptake from a 20-m shuttle run as measured directly in runners  and squash players. 
Journal of Sport Sciences, 16, pp 331-335.  
 

Gustavsson, K-Å., Lundmark, C. (1994) Laktatmätning vid ishockeyspel på elitnivå. Farsta : 
Centrum för prestationsutveckling (CPU-projektrapport; 1992:82). 
 
Gustavsson, K-Å., Tomth, T. (1995) Kartläggning av J-20-landslagets fysiska 
kapacitetsprofil. Farsta : Centrum för prestationsutveckling (CPU-projektrapport; 1992:81).  
 

 48



Gustavsson, K-Å., Tomth, T., Höglund, C. & Johansson, I. (1996) Ishockeyspelares Fysiska 
Träning Del 1. CEWE-Förlaget, Bjästa. 
 
Grant, S., Corbett, K., Amjad, A.M., Wilson, J. & Aitchison, T. (1995) A comparison of 
methods of predicting maximum oxygen uptake. British Journal of Sports Medicine, 29, pp. 
147-152. 
 
Grant, J., Joseph, A. & Campagna, P. (1999) The prediction of VO2max: a comparison of 7 
indirect tests of aerobic power. Journal of strength and conditioning research 1999, 13(4), pp. 
346-352. 
 
Léger, L.A., Selinger, V. & Brassard, L. (1980) Backward extrapolation of VO2max values 
from the O2 recovery curve. Med. Sci. Sports Exercise, Vol 12, No 1, pp. 24-27. 
 
Léger, L.A., Lambert, J. (1982) A Maximal Multistage 20-m Shuttle Run Test to Predict VO2 
max. European Journal of Applied Physiology 49:p1-12. 
 
Léger, L.A., Lambert, J., Goulet, A., Rowan, C. & Dinelle, Y. (1984) Capacité aérobie des 
Québécois de 6 à 17 ans – Test navette de 20 mètres avec paliers de 1 minute. Canadian 
Journal of Applied Sport Sciences 9, 64-69. 
 
Léger, L.A., Mercier, D., Gadoury, C. & Lambert, J. (1988) The multistage 20 metre shuttle 
run for aerobic fitness. Journal of Sport Sciences, 1988, 6, pp. 93-101. 
 

Lindell, P., Pålsson, M. & Nydahl, T., (1995) Validitet och reproducerbarhet av Beeptestet 
för 15-16-åringar. Specialarbete vid Idrottshögskolan, Stockholm, 1995:18, Stockholm : 
Idrottshögskolan. 
 

O’Gorman, D., Hunter, A., McDonnacha, C. & Kirwan, J. (2000) Validity of field tests for 
evaluating endurance capacity in competitive and international-level sports participants. 
Jounal of strength and conditioning research 2000, 14(1), pp. 62-67. 
 

Paliczka, V.J., Nichols, A.K. & Boreham, C.A. (1987) A multistage shuttle run as a predictor 
of running performance and maximal oxygen uptake in adults. British Journal of Sports 
Medicine, Vol 21, No. 4, december 1987, pp. 163-165.  
 
Ramsbottom, R., Brewer, J. & Williams, C. (1988). “A progressive shuttle run test to estimate 
maximal oxygen uptake”. British Journal of Sports Medicine, december 1988, vol 22, no 4, pp 
141-144. 
 
Rydin, M., Leijon, M. (1997) Uthållighetstränade individer underskattas vid beräkning av 
maximal syreupptaging från ett progressivt löptest. Specialarbete vid Institutionen för Idrott 
och Hälsa, Örebro : Inst. för Idrott och Hälsa, Högskolan. 
 
Svenska fotbollsförbundet (199?) Konditionstest : Beep-test. [Kassettband] –Solna: Svenska 
fotbollsförbundet. 

 49



 
Bilaga 1a) 
 
 

Instruktion till Borgskalan 6-20 (RPE-skalan) 
 
 
 
Under arbetet vill vi att du ska uppskatta din upplevelse av ansträngning, dvs. hur tungt 

och påfrestande det är eller hur trött du känner dig. Upplevelsen av ansträngning känns i 

dina muskler, och i bröstet i form av andfåddhet och eventuell värk. 

 
Vi vill att du skall använda den här skattningsskalan, från 6 till 20, där 6 betyder 
”Ingen ansträngning alls” och 20 betyder ”Maximal ansträngning”. 
 
 

9 motsvarar ett ”Mycket lätt” arbete, som t ex att sakta promenera en kortare sträcka. 

 
13 på skalan är ”Något ansträngande”, men det känns fortfarande bra och du 

kan fortsätta utan större besvär. 
 
17 ”Mycket ansträngande”, är en väldigt stark påfrestning. Du kan fortsätta 

arbeta men du måste ta i mycket kraftigt. Det känns mycket tungt och du 
är mycket trött. 

 
19 på skalan är en extremt hög nivå. För de människor svarar detta mot den 

allra största ansträngning de någonsin upplevt. 
 
 

Försök att vara så uppriktig och spontan som möjligt och fundera inte på vad 
den egentliga belastningen är objektivt sett. Det är endast vad du känner som är 
intressant. Försök att underskatta eller överskatta. Det viktiga är alltså din 
känsla av ansträngning, inte vad andra tycker. Titta på skalan och utgå från 
orden, men välj sedan en siffra. Du kan lika gärna använda jämna som udda 
siffror. 

 
 
 
     Borg – RPE – Skalan 
     © Gunnar Borg 1985, 1994 
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Bilaga 1b) 

 

 6  Ingen ansträngning alls  

 7   

 8  Extremt lätt 

 9  Mycket lätt 

 10 

 11  Ganska lätt 

 12 

 13  Något ansträngande 

 14 

 15  Ansträngande 

 16 

 17  Mycket ansträngande 

 18 

 19  Extremt ansträngande 

20  Maximal ansträngning 
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Bilaga 2 

 
Standardiserad träning – Testvecka 

 
 

Viktigt att du följer den standardiserade träningen så att testresultaten inte påverkas 

negativt. Träna varken mer eller mindre, eller med högre eller lägre intensitet än angivet. 

 
 
 
 
 

Dagen innan tester (Beeptest, Wingate-test och Onlinetest) 

 
• Löpning i 20 minuter på en ansträngningsnivå 

motsvarande 13-14 på Borgskalan (något 
ansträngande).  

 
• Valfritt överkroppsprogram (mage, rygg, armar, axlar, bröst). 

 
• Nedvarvning och stretchning för aktiverade muskelgrupper. 

 
 
 

Tänk på att äta och sova som du gör en normal träningsvecka! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frågor kring den standardiserade träningen tas upp med testledare: 
 
Mårten Fredriksson  
 
Fredrik Ahlström 
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 Bilaga 3 

Beeptest-protokoll 
 

 
………………………………………………………. 
Namn 
 
 
…………………………………… 
Nivå + sträcka (t ex.  10,2) 
 
 
…………………………………… 
Puls 
 
 
…………………………………… 
Upplevd ansträngning – bröstkorg (centralt) 
 
 
…………………………………… 
Upplevd ansträngning – ben (lokalt) 
 
 
 
 
………………………………………………………. 
Namn 
 
 
…………………………………… 
Nivå + sträcka (t ex.  10,2) 
 
 
…………………………………… 
Puls 
 
 
…………………………………… 
Upplevd ansträngning – bröstkorg (centralt) 
 
 
…………………………………… 
Upplevd ansträngning – ben (lokalt) 
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Bilaga 4a)  Testprotokoll undervattensvägning – sida 1 
 
 
 

Undervattensvägning - testprotokoll 
          
Testledare:        Lag:       
Datum:    Vatten temp:    
Tid:       Vatten densitet:   
         
Fp# Förnamn Efternamn Ålder Fasta Längd Vikt(L) Vikt(V) Residual vol
         

1                 
2                 
3               
4                 
5                 
         

6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
         

11                 
12                 
13                 
14                 
15                 

         
Vatten temp (densitet) Residual volym             
             
25 (0.99707) Män: RV (liter) = 0.0131 x längd (cm) + 0.022 x ålder - 1.232   
27 (0.99654) Kvinnor: RV (liter) = 0.01812 x längd (cm) + 0.016 x ålder - 2.003 
30 (0.99567) Kroppsdensitet dk           
33 (0.99406) dk = Vikt(L) / ((Vikt(L) - Vikt(V))/dv - RV)     
35 (0.99336) % Kroppsfett (BF)        
37 (0.99336) BF = (4.95/dk - 4.50) * 100           
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Bilaga 4b) Testprotokoll undervattensvägning – sida 2 
 
 
 

Undervattensvägning - testprotokoll 
        
Fp# Mätning 1 Mätning 1 Mätning4 Mätning 4 Mätning 5 Medel 
       

1             
2             
3             
4             
5             
       

6             
7             
8             
9             

10             
       

11             
12             
13             
14             
15             
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Bilaga 5 
 
 

Testprotokoll  VO2max på löpband 
     
Namn:   Ålder:  
     
   Längd:  
Testdatum:     
   Vikt:  
     
   Max HF:  
Hälsostatus:     
   Max HF löpband:  
     
   Pulsklocka, fil  
     

Löptid, min Hastighet km/h Lutning grader HF slag/min VO2 liter/min 

1   0     
2   1     
3   2     
4   2,5     
5   3,0     
6   3,5     
7   4,0     
8         
9         

10         
11         

  Upplevd ansträngnCentralt (Borg 6-20) Lokalt (Borg 6-20)
 
 
     
Testledare:  Mårten Fredriksson & Fredrik Ahlström  
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Kommentar:     
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Bilaga 6 
 

Test–restest Beeptest på gummigolvsunderlag 
Tabell 9. Tabellen visar test-retest 
resultat samt beräknat metodfel för 
Beeptest på gummigolvsunderlag. 

# B.G. Re-test Diff Medel (d/m)^2
1 61.4 62 0.6 61.7 9.5E-05
2 56.5 54 -2.5 55.25 2.0E-03

3 57.3 57.3 0 57.3 0.0E+0
0 

4 59.3 59.8 0.5 59.55 7.0E-05
5 57.3 54.8 -2.5 56.05 2.0E-03
    Sum 4.2E-03

Metodfel     2.05%

 

 

 

 

 

 

Test re-test Maximalt syreupptagningstest vid löpning på löpband 

Tabell 10. Tabellen visar test-retest resultat samt beräknat metodfel för uppmätta värden vid maximalt 

syreupptagningstest vid löpning på löpband. 

# 
Online  

ml O2 kg-

1 min-1 

Retest 
ml O2 kg-

1 min-1 

Diff 
ml O2 kg-

1 min-1 

Medel 
ml O2 kg-

1 min-1 
(d/m)^2 

1 67.2 67.4 0.2 67.3 8.8E-06 
2 59.3 59.8 0.5 59.55 7.0E-05 
3 64.7 64 -0.7 64.35 1.2E-04 
4 63.6 61.2 -2.4 62.4 1.5E-03 
5 58 58.9 0.9 58.45 2.4E-04 
    Sum 1.9E-03 

Metodfel     1.38% 

 
 
 
 

 

 

 58



Test–restest Wingate: 10% belastning per kg kv 

Tabell11. Tabellen visar test-
retest resultat (peak-effekt 
W/kg) samt beräknat metodfel 
för Wingate. 

# Wingate Retest Diff Medel (d/m)^2
1 10.14 9.78 -0.36 9.96 1.3E-03
2 9.82 9.86 0.04 9.84 1.7E-05
3 8.95 8.93 -0.02 8.94 5.0E-06
4 9.12 8.68 -0.44 8.9 2.4E-03
5 9.58 8.86 -0.72 9.22 6.1E-03
6 9.18 9.33 0.15 9.255 2.6E-04
7 9.22 8.87 -0.35 9.045 1.5E-03
    Sum 1.2E-02

Metodfel     2.88% 
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Bilaga 7 - Test-retest laktatanalyser 
 

 Test Retes
t Diff Mede

l 
(d/m)^

2 
1 14.1 14.4 0.3 14.25 0.0004 

2 14.4 14.7 0.3 14.55 0.0004 

3 11.4 11.1 -0.3 11.25 0.0007 

4 8.4 8.4 0.0 8.40 0.0000 

5 7.5 7.5 0.0 7.50 0.0000 

6 10.5 10.2 -0.3 10.35 0.0008 

7 9.0 8.7 -0.3 8.85 0.0011 

8 6.3 6.3 0.0 6.30 0.0000 

9 7.5 7.2 -0.3 7.35 0.0017 

10 8.7 9.0 0.3 8.85 0.0011 

11 5.6 5.1 -0.5 5.35 0.0087 

12 9.3 9.0 -0.3 9.15 0.0011 

13 14.1 13.5 -0.6 13.80 0.0019 

14 7.5 7.5 0.0 7.50 0.0000 

15 7.8 7.8 0.0 7.80 0.0000 

16 11.4 11.7 0.3 11.55 0.0007 

17 4.8 4.8 0.0 4.80 0.0000 

18 9.3 9.0 -0.3 9.15 0.0011 

19 7.5 7.5 0.0 7.50 0.0000 

20 9.0 9.3 0.3 9.15 0.0011 

21 10.8 11.1 0.3 10.95 0.0008 

22 14.4 15.0 0.6 14.70 0.0017 

23 10.5 10.5 0.0 10.50 0.0000 

24 6.3 6.3 0.0 6.30 0.0000 

25 10.2 10.5 0.3 10.35 0.0008 

26 8.4 8.4 0.0 8.40 0.0000 

27 11.4 11.4 0.0 11.40 0.0000 

28 9.6 9.6 0.0 9.60 0.0000 

29 5.7 5.7 0.0 5.70 0.0000 

30 7.8 7.5 -0.3 7.65 0.0015 

31 9.0 8.7 -0.3 8.85 0.0011 

32 5.1 5.1 0.0 5.10 0.0000 

33 7.5 7.5 0.0 7.50 0.0000 

34 12.0 12.0 0.0 12.00 0.0000 

35 6.0 5.7 -0.3 5.85 0.0026 

36 10.8 11.7 0.9 11.25 0.0064 

7 12.0 12.3 0.3 12.15 0.0006 

38 13.2 13.5 0.3 13.35 0.0005 

39 10.2 9.9 -0.3 10.05 0.0009 

40 8.7 9.0 0.3 8.85 0.0011 

41 11.1 11.4 0.3 11.25 0.0007 

42 9.0 9.0 0.0 9.00 0.0000 

43 9.6 9.9 0.3 9.75 0.0009 

44 10.5 10.5 0.0 10.50 0.0000 

45 9.9 9.6 -0.3 9.75 0.0009 

46 13.2 13.5 0.3 13.35 0.0005 

47 12.6 12.0 -0.6 12.30 0.0024 

48 10.2 9.9 -0.3 10.05 0.0009 

49 10.8 10.8 0.0 10.80 0.0000 

50 13.8 13.2 -0.6 13.50 0.0020 

51 13.8 12.9 -0.9 13.35 0.0045 

52 12.0 12.3 0.3 12.15 0.0006 

53 9.3 9.3 0.0 9.30 0.0000 

54 6.9 7.2 0.3 7.05 0.0018 

55 8.7 8.7 0.0 8.70 0.0000 

56 7.8 7.8 0.0 7.80 0.0000 

57 10.5 10.5 0.0 10.50 0.0000 

58 9.9 10.2 0.3 10.05 0.0009 

59 12.6 12.6 0.0 12.60 0.0000 

60 9.6 9.6 0.0 9.60 0.0000 

61 12.9 12.9 0.0 12.90 0.0000 

62 9.0 9.3 0.3 9.15 0.0011 

63 9.0 8.7 -0.3 8.85 0.0011 

64 8.7 8.7 0.0 8.70 0.0000 

65 6.3 7.2 0.9 6.75 0.0178 

66 11.4 11.7 0.3 11.55 0.0007 

67 9.9 9.9 0.0 9.90 0.0000 

68 10.8 10.8 0.0 10.80 0.0000 

69 6.0 6.0 0.0 6.00 0.0000 

70 11.7 10.8 -0.9 11.25 0.0064 

71 12.0 11.1 -0.9 11.55 0.0061 

    Sum 8.8E-02 

    

Metodfel   2.50% 
Tabell 12. Tabellen visar test-retest resultat samt 

beräknat metodfel för laktatanalyser gjorda med YSI. 
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