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Abstrakt
Introduktion: Vikten av att testa idrottares aeroba effekt idrottsnära har länge varit
känd. Skating Multistage Aerobic Test (SMAT) är ett idrottsspecifikt test för
ishockeyspelare som utvecklades med unga individer men som idag används på vuxna
ishockeyspelare utan att någon validering har skett med den vuxna åldersgruppen. Syfte
och frågeställning: En experimentell pilotstudie utfördes med syftet att validera
SMAT-protokollet på vuxna ishockeyspelare samt undersöka vilken tillförlitlighet
SMAT-protokollet har för att uppskatta testvärdet hos vuxna ishockeyspelare jämfört
med det uppmätta värdet. Metod: 6 aktiva ishockeyspelare i division 2 (Ålder: 27,6 ±
SD 7,2 år) deltog i studien. Syreupptagningen mättes konstant under utförandet av
SMAT med Jaeger Oxycon Mobile system och jämfördes med SMAT protokollets
erhållna värden. VO2 platå, blodlaktat, respiratoriska kvot (RER) och % av maxpuls
granskades för att undersöka om testet var tillförlitligt. Resultat: På nivå ett var
medelvärdet på samtliga 6 deltagares testvärde 24,52 ml syre/min/kg i jämförelse med
SMAT protokollets erhållna testvärde på 27,7 ml syre/min/kg. Medeltestvärdet för
deltagarna visade en stigande skillnad med SMAT protokollets värden i och med
nivåökningarna, på nivå 13 var skillnaden 53,37 (Jaeger systemet) kontra 71,6 ml
syre/min/kg (SMAT-protokollet). Samma trend sågs på individuell nivå. 5 av 6
deltagare uppnådde en VO2 platå och ≥95% av maxpuls. Laktatnivåerna innan testet var
0,7 till 1,7 och efter testet 5,6 till 13,6 varav 2 deltagare uppnådde gränsvärdet (≥8
mmol/L-1). 4 av 6 uppnådde RER gränsen på ≥1.10. Diskussion: Skillnaderna i
testvärdena mellan SMAT och det uppmätta värdet tros blivit påverkat av ungas
arbetsekonomi (skridskoteknik), på grund av sämre arbetsekonomi så kräver unga en
högre syreförbrukning för ett givet arbete. Den anaeroba kapaciteten kan också ha
påverkat då vuxna har en större förmåga att utnyttja det anaeroba systemet. Slutsats:
Resultatet tyder på att SMAT protokollet inte är tillförlitligt för att mäta testvärdet hos
vuxna ishockeyspelare.
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Introduktion
Det finns två huvudsakliga argument för att denna studie är av idrottsvetenskapligt intresse
och fyller en kunskapslucka. Första argumentet handlar om vikten av idrottsspecificitet inom
aeroba ishockeytester. Det andra argumentet kommer att handla om problematiken med att
tillämpa ett aerobt test på olika målgrupper utan att en validering har skett för varje grupp. För
att skapa en förståelse kring kondition och dess termer så skapades ett inledande stycke med
en förklaring om kondition och andra begrepp.

Kondition
Människokroppen kan skapa energi till muskelarbete genom två olika system, det aeroba och
anaeroba systemet. Det aeroba systemet skapar energi genom att förbränna fett, kolhydrater
och protein med hjälp av syre och det anaeroba systemet spjälkar kreatinfosfat och
kolhydrater utan syre. Skillnaden mellan systemen är att det aeroba systemet är beroende av
syre medan det anaeroba systemet arbetar utan syre (Mattsson, Larsen 2013). Många idrotter
kräver att idrottaren har bra utvecklad aerob och anaerob förmåga (förmågan att utnyttja
energisystemen). Ett vanligare ord för aerob förmåga är kondition. Kondition innefattar
kroppens förmåga att utföra ett långvarigt arbete. Konditionen styrs av tre delar: aerob effekt
(VO2-max), anaerob tröskel och arbetsekonomi (Mattsson, Larsen 2013). Den aeroba effekten
är vad kroppen kan ta upp i mängd syre mätt i liter per minut (VO2-max) och utnyttja till
aerob energiproduktion, en annan definition för syreupptagningen är testvärde som är
milliliter upptaget syre per minut per kilo kroppsvikt (förkortat ml syre/min/kg) (Michalsik,
Bangsbo et al. 2004).

Ishockey
En ishockeymatch pågår i totalt 60 minuter över tre perioder med 18 minuters pauser,
eventuell övertid kan förekomma vid oavgjort resultat. Spelet skiftar snabbt mellan
högintensiva perioder och lugnare perioder (Cox, Miles et al. 1995, Montgomery 1988, Twist,
Rhodes 1993). En spelare spenderar inte mer än 30 till 80 sekunder på isen per byte (Cox,
Miles et al. 1995, Montgomery 1988) och har en vila på fyra till fem minuter mellan varje
byte (Montgomery 1988). Ishockey är en världens snabbaste kontaktsport där tacklingar och
fysiskt spel förekommer (Cox, Miles et al. 1995).
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Ishockey består av både aerobt och anaerobt arbete (Twist, Rhodes 1993). Trots att ishockey
består av mestadels anaerobt arbete så behövs även ett väl utvecklat aerobt system för att
hockeyspelare ska återhämta sig mellan de aktiva perioderna och för att inte bli utmattad av
matchens längd (Montgomery 1988). Resultatet från studien av Montgomery (2006) tyder på
att den maximala syreupptagningsförmågan (VO2-max kommer att användas i följande text)
har ökat på ishockeyspelare över tid, detta visar att den aeroba effekten har en större roll inom
dagens ishockey. Inom en av världens bästa ishockeyligor NHL (National Hockey League)
har under åren utfört aeroba tester under ”Entry drafts combine”, vilket de motiverar med att
VO2-max är en bra hänvisning på en spelares uthållighet samt att ett bra aerobiskt system
bidrar till att en spelare kan kompensera trötthet som uppstår under en match (Gledhill,
Jamnik 2007).

Mätning av VO2-max
Ett vanligt sätt att mäta VO2-max hos ishockeyspelare är att genomföra olika tester i
laboratoriemiljö. Sådana tester utförs både på löpband och cykelergometer (Montgomery
2006, Quinney, Dewart et al. 2008, Stanula, Roczniok et al. 2014), dock så kan det vara både
kostsamt och tidskrävande. Utanför laboratoriemiljö väljer vissa att använda beep testet som
utvecklades av Léger och Lambert (1982) (Eler 2016). Beep testet är ett periodiskt löptest
som är uppbyggt av nivåer och går ut på att spelarna springer mellan två punkter som är 20
meter ifrån varandra i synk med ett pip, ett mått på konditionen erhålls efter uppnådd nivå
(Leger, Lambert 1982). Fördelen med att testa spelare utanför laboratoriemiljö är att flera
personer kan testas samtidigt utan kostsam analysteknik. Dock saknar detta test
rörelsespecificiteten som finns inom ishockeyn.
När VO2-max mäts är det viktigt att uppnå idrottspecifika rörelser, VO2-max är specifikt
kopplat till muskelmassan som används vid en viss given förflyttning (Leger, Seliger et al.
1979) och träningstyp (Millet, Vleck et al. 2009). Léger, Seliger och Brassard (1979) visar i
sin studie att hockeyspelare är mekaniskt effektivare vid skridskoåkning än på ett löpband, det
vill säga att de kräver mindre energi vid en given hastighet i jämförelse med löpning. I en
jämförelse med löpare var hockeyspelare 15 % mekaniskt effektivare på isen och var 7,9 %
mindre effektiva på löpband, i och med detta lyfter de även upp vikten i att testa
hockeyspelare på is.
NHL använder cykelergometertester under ”Entry drafts combine” för att mäta VO2-max hos
spelare som har kvalificerat sig för draften (Gledhill, Jamnik 2007), dock så har det visat sig
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att mäta VO2-max i laboratoriemiljö har liten eller ingen korrelation med prestationen på is.
Durocher et al. (2010) visar i sin studie att ishockeyspelare uppnådde högre testvärden (ml
syre/min/kg), laktatvärden och puls genom att utföra ett istest än att testas på ergometercykel.
Båda testprotokollen var utformade med 80 sekunder skridskoåkning och 40 sekunder vila,
istestets progression skedde genom att banans längd ökades med 3 meter per nivå. En
förklaring på resultatet som lyfts fram är skillnader i mängden muskelmassa som aktiveras.
Därmed blir det viktigt att testa ishockeyspelare så idrottsspecifikt som möjligt för att uppnå
så sanningsnära värden som möjligt.

Att mäta VO2-max hos en ishockeyspelare kan ha olika syften. Ett syfte kan vara att följa upp
och utvärdera träningseffekten av en träningsperiod (Cox, Miles et al. 1995, Mattsson, Larsen
2013), ett test kan motivera till träning samt utgöra en form av utvärderingsunderlag för
upplägg av träning på kort och lång sikt (Michalsik, Bangsbo et al. 2004). Värdena kan ge
indikation på om det utgör en svaghet eller styrka hos personen och kan jämföras med olika
fysiska kravprofiler, träningen kan därefter utformas för optimal effekt (Gledhill, Jamnik
2007).

När en person utför ett aerobt arbete i form av ett VO2-max test ökar initialt pulsen hos den
aktiva personen. En ökad puls är en respons på att kroppen kräver mer energi och
pulsökningen bidrar till att en större mängd syre transporteras ut till kroppens muskler, vilket
resulterar i att syreupptagningen ökar samtidigt. Det gör att puls och syreupptagning ökar
rätlinjigt vid ansträngning, likväl som pulsen ökar rätlinjigt med arbetsbelastningen. Vid
maximal ansträngning kan den maximala pulsen uppnås, vid fortsatt arbete på maximal
ansträngningsnivå kommer laktat ansamlas i kroppens muskler. (Andersson 2011)
I slutet av ett test är det vanligt att kontrollera VO2 platå, maxpuls, blodlaktat och
respiratoriska kvot (RER), det för att se om testpersonen har uppnått maximal utmattning
(Edvardsen, Hem et al. 2014).

Istester för att mäta VO2-max
Idag finns det olika istester för att mäta en ishockeyspelares VO2-max; 30-15 Intermittent ice
test (IIT) som är uppbyggt med en periodisk skridskoåkning. Testet går ut på att spelarna åker
45 meter mellan två koner, spelarna åker aktivt i 30 sekunder med tvär vändning vid varje kon
och vilar sedan 15 sekunder. Hastigheten ökas mellan varje nivå. 30-15 IIT har visat bra
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resultat på både yngre- (16-18 år) (Buchheit, Lefebvre et al. 2011) och äldre (18-30 år)
ishockeyspelare (Besson, Buchheit et al. 2013). The Faught Aerobic Skating Test (FAST) har
en annan vinkling, det är mer konstant karaktär på skridskoåkningen och ingen vila finns
inbyggt i testet. FAST går ut på att spelarna åker 48,8 meter mellan två konor och vänder
tvärt. Vid startnivån ska en längd (48,8 meter) klaras på 15 sekunder och progressionen av
testet sker vid var tredje längd då tiden minskas med 0,5 sekunder. FAST har visat bra resultat
för att mäta VO2-max hos ishockeyspelare mellan 9 och 25 år (Petrella, Montelpare et al.
2007). Det kan argumenteras för att 30-15 IIT inte är tillräckligt idrottsspecifikt trots sin
periodiska uppbyggnad, den aktiva tiden (30 sekunder) och vilan (15 sekunder) ligger i
underkant av den tiden som en ishockeyspelare spenderar på isen och i båset under ett byte
(Cox, Miles et al. 1995). FAST anses inte vara idrottsspecifikt då en ishockeyspelare sällan
åker konstant, detta kan också bidra till trötthet i ryggen vilket kan sätta stopp för fortsatt
ansträngning.

Skating Multistage Aerobic Test (SMAT) skapat av Leone et al. (2007) är ett tredje test för att
mäta VO2-max och som används i nyare studier (Daehlin, Haugen et al. 2016). SMAT
skapades i grunden för att det skulle vara ett mer ishockeyspecifikt, enkelt att utföra och
genomförbart på flera spelare samtidigt. Testet skapades genom ”trial and error” tills ett
protokoll framtogs. Genom testet erhålls VO2-max i form av testvärde (ml syre/min/kg).
SMAT är uppbyggt periodiskt med 60 sekunder aktiv åkning fram och tillbaka på 45 meter
varvat med 30 sekunder vila mellan nivåerna. Det är mer idrottsspecifikt sett till aktiv tid på is
i jämförelse med de ovanstående testen samt att det har en periodisk uppbyggnad som liknar
ishockeyns spelsätt (Cox, Miles et al. 1995, Montgomery 1988). SMAT utgör ett bra verktyg
för att testa den aeroba effekten på en större mängd ishockeyspelare samtidigt utan dyra
analysverktyg eller tidskrävande laboratorietester. SMAT är validerat på unga individer (1316 år) och har visat bra reliabilitet (r=0.92) för att mäta VO2-max. Valideringen av SMAT
protokollet skedde på två sätt. Syreförbrukningen bestämdes genom att samla in den utandade
luften i säckar vid slumpmässiga hastigheter och vid maximal hastighet. För att bestämma
syreförbrukningen vid olika nivåer så användes en retroextrapolation teknik presenterad av
Léger, Seliger och Brassard (1980) vilket är en matematisk estimeringsmetod där en
uppskattning sker utifrån syrets (O2) återhämtningskurva. Vidare så jämfördes värden erhållna
från SMAT protokollet med beep testet för ytterligare validering.
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Skillnader mellan vuxna och ungdomar
Då SMAT är validerat på ungdomar så finns det risker att denna validering inte gäller för
vuxna då det finns skillnader mellan vuxna och ungdomar. Det är viktigt att komma ihåg att
ungdomar har andra förutsättningar än vuxna och det är viktigt att inte se ungdomar som små
vuxna. Pojkars pubertet inleds i stora drag mellan 10-15 års ålder och det är normalt med stora
variationer inom tidsramen (Sand, Toverud 2007), detta innebär att SMAT protokollet kan ha
utförts på både prepubertala och postpubertala individer.

Svenska ishockeyförbundet klassificerar olika åldersgrupper i form av: barn 0-11 år, ungdom
12-16 år, Junior 17-20 år och senior (vuxen) 21 år och äldre (Engman, Erson et al. 2016).
Under ungdomsåren är en killes kropp ständigt under utveckling, toppen på utvecklingen är
beroende på när de träder in i puberteten. Längd, vikt, skelettutveckling, muskelmassa,
nervsystem, aerob och anaerob förmåga utvecklas under uppväxten och mognaden. Under
utvecklingstiden påverkas funktioner som motorik, styrka samt den aeroba och anaeroba
kapaciteten. (Kenney, Costill et al. 2012). En viktig skillnad mellan ungdomar och vuxna är
muskelmassan. Från barndomen ökar muskelmassan från 25 % till 40-50% av kroppsvikten i
vuxen ålder. I och med detta skiljer sig den totala styrkan mellan unga och vuxna. Mätt i
förhållande till kroppsvikten så är styrkeskillnaden inte lika stor. (Thomeé, Holl et al. 2008)

VO2-max mätt i liter per minut skiljer sig mellan unga och vuxna individer, den högsta VO2max uppnås mellan 17 till 21 år ålder hos pojkar (Kenney, Costill et al. 2012). Sett till
testvärdet (ml syre/min/kg) så är skillnaderna inte lika stora, det finns longitudinella studier
som tyder på att unga ishockeyspelare har samma testvärde som äldre (Maingourd, Libert et
al. 1994). Studier gjorda på unga hockeyspelare visar att en ökning av VO2-max sker som
mest mellan åldrarna 13-15 år men testvärdet är mer konstant på grund av viktökningen som
pojkar upplever under puberteten (Leiter, Cordingley et al. 2015).

Vid test av VO2-max hos ungdomar som fortfarande befinner sig i puberteten finns
möjligheten att resultatet blir påverkat av kroppsliga faktorer. Hands et al. (2009) lyfter fram
argumentet att studier som involverar unga individer kring puberteten kan innebära vissa
problem, de kan uppleva prestationsvariationer på grund av den kroppsliga tillväxten och
anpassningen som sker. ”Adolescent awkwardness” är ett fenomen som kan yttra sig hos vissa
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individer. Fenomenet innebär att när unga individer växer som hastigast kan en viss påverkan
på motoriken medföra en prestationsförsämring (Beunen, Malina 1988, Philippaerts, Vaeyens
et al. 2006), vilket kan påverka testsituationen och ge felaktiga VO2-max värden. I Svenska
ishockeyförbundets utbildningsmaterial tas den kroppsliga utvecklingen också upp,
längdtillväxten och styrkeutvecklingen medför att rörelserna blir klumpigare (försämrad
rörlighet) och mindre effektiva mellan åldrarna 13-16 år (Engman, Erson et al. 2016). Det har
också visat sig att barn och ungdomar (7-17 år) kan ha svårt att uppnå kriterier som finns för
att ett VO2-test ska anses som bra (Jabbal, Bailey et al. 2016).
Studier som har undersökt skridskotekniken visar att det är skillnad på tekniken mellan
erfarna och mindre erfarna ishockeyspelare. Det finns få studier gjorda på ungas
skridskoteknik, en studie utförd på 174 unga individer (8-15 år) visar att maximal
skridskohastighet och skärlängd (kopplat till skridskoteknik) förbättrades med ökad ålder. I
samma studie sågs det ett samband mellan skärlängd och förmågan att utveckla kraft i
muskulaturen (Marino 1984, refererad i McPherson, Wrigley et al. 2004). En av författarna av
denna studie har flerårig erfarenhet som hockeytränare och ser också skillnader på
skridskoteknik inom olika åldrar. En mindre effektiv skridskoteknik kan innebära att ett givet
arbete kan kräva mer energi och utförandet blir därmed mer ansträngande.

Det finns några argument kring SMAT uppbyggnad. Buchheit et al. (2011) tar upp några
argument emot SMAT och menar att det finns en chans att SMAT blir påverkat av en spelares
anaeroba kapacitet. Den anaeroba kapaciteten är en spelares förmåga att skapa energi genom
anaeroba processer (glykogen till mjölksyra)(Michalsik, Bangsbo et al. 2004). Buchheit et al.
(2011) menar på att åktiden per nivå (60 sekunder) kan skapa en aktivering av anaeroba
processer. Detta kan vara en påverkande faktor speciellt när testet har genomförts med
ungdomar. En sammanfattning av studier gjord av Armstrong, Barker och McManus. (2015)
tyder på att unga individer är sämre på att utnyttja den anaeroba ämnesomsättningen, detta
kan vara kopplat till muskulär utveckling (Naughton, Farpour-Lambert et al. 2000).
Ytterligare argument mot SMAT är att vilan (30 sekunder) skapar en sänkning i VO2 som i
sig leder till en ökad laktatbildning när nästa nivå ska starta. Dock uppmanas spelarna att åka
lugnt eller glida till närmaste kona när en nivå tar slut, detta skapar en form av aktiv vila som
har visat sig inte sänka VO2 lika mycket som passiv vila (Burr, Slysz et al. 2015).
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Validering och dess problematik
Att validera ett instrument innebär att det undersöks i vilken utsträckning instrumentet mäter
vad det utger sig för att mäta (Kimberlin, Winterstein 2008). Utfallet av att validera ett
instrument kan i andra termer förklara vilken tillförlitlighet instrumentet har. För att med mer
säkerhet kunna uttala sig om ett instruments validitet krävs det att inte bara att en studie utförs
utan att flera utförs på olika sätt och med olika målgrupper (Hassmén, Hassmén 2008,
Thanasegaran 2009). Problem uppstår när nya testsystem antas fungera på andra målgrupper
utan att det faktiskt har blivit validerat. I och med detta blir det viktigt att validera SMAT
protokollet på andra målgrupper för att med mer säkerhet kunna uttala sig om dess validitet.

Nyttovärdet
Denna studie kommer bidra med ytterligare validering av SMAT protokollets förmåga att
mäta VO2-max på en varierande åldersgrupp. Genom studien kommer det visa sig om SMAT
protokollet uppger mer eller mindre korrekta VO2-max värden i jämförelse med faktiska
uppmätta värden, samt om detta test verkligen är tillförlitligt för att uppskatta VO2-max hos
vuxna individer. Tränare och lag inom hockeyn kommer att utifrån resultaten att kunna ta ett
mer informerat ställningstagande om de vill använda SMAT eller om de väljer en annan
mätmetod.

Problemformulering
Till vår vetskap så är det ingen som har validerat SMAT på en vuxen åldersgrupp. I och med
att vi har belyst skillnaderna mellan unga och vuxna vill vi gå vidare och undersöka om
SMAT verkligen är valid för att uppskatta VO2-max hos vuxna erfarna ishockeyspelare.

Syfte
Syftet med denna pilotstudie är att validera SMAT protokollet på vuxna ishockeyspelare.

Frågeställningar:
Vilken tillförlitlighet har SMAT protokollet för att uppskatta testvärdet hos vuxna
hockeyspelare jämfört med det faktiska uppmätta värdet?
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Metod
Studiedesign
Studiens uppbyggnad var en pilotstudie med experimentell forskningsdesign med syfte att
validera SMAT på en vuxen åldersgrupp. Liknande design har använts i Leone et al. (2007)
studie kring SMAT och tidigare studier för att validera andra aeroba istester (Buchheit, Al
Haddad et al. 2009, Buchheit, Lefebvre et al. 2011).
SMAT genomfördes vid två testtillfällen med fyra respektive två deltagare per tillfälle. Detta
skedde efter att hockeysäsongen var slut för deltagarna. Testtillfällena var schemalagda på
kvällen efter 19.30 då ordinarie träning egentligen skulle ske och utfördes i samma
ishockeyhall (11 grader celsius, 55-57% luftfuktighet). Två veckor innan testtillfällena blev
deltagarna tilldelade ett informationsbrev som berörde de framtagna
standardiseringsförberedelser som skulle uppfyllas innan testtillfället (Se Bilaga 4).
Deltagarna utförde SMAT iklädd full ishockeyutrustning med klubba.

Under testet mättes och registrerades VO2 (syreupptagningen) konstant och VO2 kurvan
ritades ut för att bedöma om en VO2 platå nåtts. VO2 platån, respiratoriska kvot (RER),
blodlaktatet och pulsen beaktades för att bedöma maximal utmattning. Dessa aspekter ska
också uppnå vissa värden för att ett test ska anses som tillförlitligt.

Urval
Två kriterier sattes upp för deltagarna i studien. Deltagarna skulle vara 21 år eller äldre enligt
svenska ishockeyförbundets klassificering för seniorer (Engman, Erson et al. 2016) samt vara
aktivt tävlande inom ishockey Division 2. Ett bekvämlighetsurval skedde genom att en av
studiens skapare hade koppling till ett Division 2 lag i Mellansverige, dessa spelare ansågs
passa in i studiens kriterier. En intresseanmälan i samband med ett informationsblad och
samtyckesformulär delades ut vid ett av lagets träningstillfällen. På grund av tid och resurser
bestämdes en urvalsmängd på max åtta stycken personer. Deltagarna fick välja att delta på ett
av två redan förbokade testtillfällen. Totalt åtta personer lämnade sitt intresse och samtycke
för att delta. Dock bortföll två (25%) deltagare på grund av sjukdom på testdagen och inga
ytterligare testtillfällen kunde bokas då ishallen stängdes för säsongen.
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Sex stycken aktiva manliga ishockeyspelare inom division 2 deltog i studien (Medelvärde
±standardavvikelse (SD); Ålder: 27,6 ± SD 7,2 år; längd: 184,0 ± SD 5,0 cm; Vikt utan
utrustning: 84,9 ± SD 4,2 kg; Vikt med utrustning: 93,3 ± SD 5,0). Deltagarna har tävlat på
seniornivå i 5,0 ± SD 3,0 år och tränar i snitt två ispass i veckan plus två matcher, totalt 28
matcher plus slutspel per säsong.

Instrument
VO2 mättes med ett portabelt analyssystem kallat Jaeger Oxycon Mobile system
(JAEGER™). Detta system har visat sig vara pålitligt för att mäta VO2 (Rosdahl, Gullstrand
et al. 2010). Systemet kalibrerades innan varje deltagare enligt instruktionsmanualen från
tillverkaren.

Genom Jaeger systemets mjukvara LABManager (version 4.67.0.1 VIASYS healthare GmbH
Leibnizstr. 7) och dess innehållande program Jaeger Intellisupport (version 4.54.0.00) togs
värdena från det portabla mätsystemet fram i 30 sekunders intervaller och det absoluta värdet
vid slutet av varje nivå togs som VO2 och VO2-max värde. Det absoluta värdet presenterades i
milliliter syre och delades med vikten exklusive utrustning för att få ut ett testvärde (ml
syre/min/kg).
Enligt Jaeger oxycon mobile systemets instruktionsmanual (Version 4.6, Art. No. 781023) är
noggrannhet på mätutrustningen som följande:


O2 upptagning (V'O2) och CO2 utandning (V'CO2) har en noggrannhet på 3% eller
0.05 L/min när omfånget är mellan 0 – 7 L/min.



Ventilationen (V'E) har en noggrannhet på 2% eller 0.05 L/min inom omfånget 0 –
300 L/min.



Respiratoriska kvoten (RER) har 4% noggrannhet inom omfånget 0.6 - 2.0.

VO2-max kurvan registrerades i Jaeger systemets mjukvara LABManager och med utskrivna
grafer på varje deltagares kurva så bedömdes om en VO2-max platå hade uppnåtts. VO2
platån/avplaningen anses vara det första och viktigaste kriteriet för att bedöma om VO2-max
har uppnåtts (Bellardini, Henriksson et al. 2009, Taylor, Buskirk et al. 1955).

Den respiratoriska kvoten (RER) mättes också genom Jaeger Oxycon systemet. RER är
kvoten mellan koldioxid (CO2) och syre (O2) som andas ut och in (RER= VCO2 / VO2).
Kvoten visar om kroppen brukar fett eller kolhydrater för att skapa energi. Värden över 1.0
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visar att kroppen är nära utmattning och har ansamlat laktat samt vätejoner som kroppen
försöker hantera genom att släppa ut mer koldioxid (Bellardini, Henriksson et al. 2009),
därmed ökar RER värdet. En utmattning bedömdes när ett RER värde nådde ≥ 1.10
(Edvardsen, Hem et al. 2014).

Blodlaktatet mättes med Lactate scout (SensLab GmbH, EKF diagnostics) som anses ha en
bra reliabilitet vid mätning av laktat (Tanner, Fuller et al. 2010). Blodlaktatet är ett bra värde
för utmattning då det börjar ansamlas i muskeln när syrebrist och utmattning uppstår (Gladden
2004) samt att det ger ett tecken på att typ 2 fibrer i muskulaturen har rekryterats enligt
muskelfiberrekryteringsprincipen vilka är mer benägna till att använda anaerob metabolism än
uthålliga typ 1 fibrer (Michalsik, Bangsbo et al. 2004). Ett gränsvärde bestämdes på ≥ 9
mmol/L-1 enligt nya rekommenderade riktlinjer (Edvardsen, Hem et al. 2014).

Pulsen registrerades med Garmin Forerunner 230 puls/gps klocka (Garmin Ltd). Maxpuls
beräknades med formeln 220-ålder och en gräns på ≥ 95% av maxpuls bestämdes, gränsvärdet
har använts av tidigare studier (Sanchez-Otero, Iglesias-Soler et al. 2014).
Vikten registrerades med en GRUNDTAL (IKEA Svenska Försäljnings AB) våg och längden
mättes med ett vanligt måttband.

SMAT utfördes en gång var av deltagarna. SMAT består av 60 sekunder aktiv åkning mellan
två linjer med 45 meters mellanrum och 30 sekunder vila mellan varje nivå (se figur 1).
Spelaren åker från startlinjen i synk med första pipet, ett andra pip sker i mitten av banan
endast som hjälp för att styra spelarens hastighet. Spelaren ska nå slutlinjen i synk med tredje
pipet och omedelbart utföra en inbromsning och snabb vändning för att åka tillbaka mot
startlinjen, detta upprepas i 60 sekunder. Mellan varje nivå ökas hastigheten med 0.2 meter
per sekund (se figur 2). Spelaren åker till utmattning och den sista klarade hela nivån är det
värdet som spelaren erhåller.
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Figur 2 – Översiktlig bild på testets utformning. Taget
ifrån Leone et al. 2007

Procedur

Figur 1 – SMAT-protokollet. Taget ifrån Leone et al.
2007

Första kontakten
Den första kontakten med deltagarna skedde en månad innan testet skulle genomföras. Det för
att kolla intresset för studien samt för att se om studien var genomförbar. Då flera spelare
yttrade intresse gick studiens skapare vidare med att skapa ett informationsbrev/
samtyckesformulär (se bilaga 1), en hälsoenkät (se bilaga 2) och en standardiseringsblankett
(se bilaga 4). Två veckor före testet blev deltagarna tilldelade ett informationsbrev som
innehöll information och standardiseringar som skulle uppfyllas för att genomföra testet.
Testdagen
När deltagarna anlände på testdagen diskuterades hälsoenkäten mellan respektive deltagare
och testledare. Vikt och längd mättes innan deltagarna klädde på sig full ishockeyutrustning
samt pulsband. Ytterligare vägning skedde sedan innan testet, då iklädd full utrustning.
Deltagarna tog sedan del av en visuell och verbal genomgång av testets utformning. Ett
laktatprov togs innan uppvärmning. En kort uppvärmning på 5 minuter i form av lugnt åkande
runt rinken skedde innan Jaeger oxycon mobile systemet introducerades. En provomgång
utfördes på första nivån på SMAT protokollet för att ge deltagarna möjligheten att skapa sig
en känsla för testets procedur. Därefter genomfördes SMAT (se SMAT instrumentet). Efter
testet togs ytterligare ett laktatprov. I samband med laktatprovet så samlades en subjektiv
utvärdering in som berörde hur spelaren upplevde sin egen utmattning och om den var
lokaliserad i andningen eller i benen. Efter vartannat avslutat test så flyttades konerna så att
deltagarna inte behövde åka i varandras spår i isen.
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Bedömning av maximal ansträngning
VO2 kurvan registrerades och ritades ut under hela testet och figurer skrevs ut för att bedöma
om en VO2 platå hade uppnåtts i efterhand. Den respiratoriska kvoten (RER) användes för att
bedöma en maximal utmattning, den registrerades under hela testet både i Jaeger oxycon
systemet men också för hand. Pulsen registrerades vid slutet av varje nivå både i klockans
inbyggda minne men också för hand vid slutet av varje avslutad nivå och vid avbrytning av
testet. Blodlaktatet mättes genom ett stick i fingret före uppvärmning och tre minuter efter
avslutat test som tidigare studier gjort (Buchheit, Lefebvre et al. 2011). Detta för att
säkerhetsställa att laktatet hade fraktats ut från muskulaturen till blodbanan (Bellardini,
Henriksson et al. 2009).

Etik
Studien utgick ifrån vetenskapsrådets fyra huvudkrav: informationskravet, Samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Studien utgick delvis
från helsingforsdeklarationen och tar upp relevanta etiska ställningstaganden: ett av de
viktigaste är att vi som forskningsledare satt hälsan på våra deltagare i första hand (World
Medical Association 2013).

Eftersom studien innebar ett aktivt deltagande så samlades ett skriftligt samtycke. Innan
deltagarna lämnade samtycke om deltagande blev de informerade om både sin roll och dess
innebörd inom studien via ett informationsbrev. För att deltagarna skulle kunna ta ett så
informativt ställningstagande som möjligt ansågs det vara viktigt att informera om
innebörden, riskerna och eventuella obehag som deltagarna kunde uppleva vid genomförande
av ett maximalt aerobt test. Deltagarna fick fylla i en hälsoenkät där de definierade sin hälsa,
detta gjordes för att säkerhetsställa deltagarnas förmåga att genomföra testet och för att
undvika risker.

Vidare presenterades studiens syfte, hur den skulle genomföras, vad resultatet av studien
kunde leda till samt att data som framkom via studien endast skulle brukas till studiens syfte.
Ytterligare fokus som framgick till deltagarna var vikten av frivilligt deltagande och att
avbrytande av deltagande kunde ske närsomhelst utan olägenhet för deltagaren. Vid önskemål
fick deltagarna granska studien samt ta del av dess forskningsresultat.
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Insamlade data, skriftliga samtycken och annan känslig information bevarades säkert och
endast behöriga personer (studiens skapare samt handledare) hade tillgång till det. Data och
information behandlades konfidentiellt för att undvika identifiering, särskilt vid
avrapporteringen.

För att ytterligare säkerhet för deltagarna fanns det utbildad personal för omhändertagande av
olyckor på plats. Deltagarna var försäkrade genom sin förening. Laktatprover genomfördes av
utbildad sjukvårdspersonal för att säkerhetsställa proceduren.

Övergripande god forskningssed har varit en viktig del under studiens skapande. Ingen
förfalskning av data har skett och den har granskats objektivt utan snedvridna avsikter.
Sanning och ärlighet är värderingar som har genomsyrat studien, metoder och resultat
redovisas öppet (Hermerén 2011).

Dataanalys
En deskriptiv analys genomfördes för att beskriva trender i data (Hassmén, Hassmén 2008).
Data analyserades med hjälp av mjukvaran IBM© SPSS© Statistics version 22 (IBM
Corporation, 22.0.0.1, 32-bitarsversion) och Microsoft Excel version 2016 (Microsoft, 32bitarsversion) för att generera medelvärden och standardavvikelser samt visuella grafer och
tabeller.

Statistik
Genom att titta på variablerna vikt, längd, ålder och testvärde via histogram, Q-Q plot, box
plot, Kolmogorov-Smirnov och Shapiro-Wilk test för normalitet ansågs data vara
normalfördelad (Pallant 2007). Den beroende variabeln var VO2max och den oberoende
variabeln var åk hastighet/nivåer enligt SMAT-protokollet.
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Resultat
Testvärde
SMAT-protokollets ökning av ml syre/min/kg stiger linjärt sett över 15 nivåer (blå linje).
Medan testpersonernas uträknade medelvärde på testvärde (grön linje) visade en mer
avtagande linje. Sett över SMAT protokollet 15 nivåer så ökade skillnaden mellan
testpersonernas uträknade medelvärde och SMAT protokollets testvärde mer för varje nivå (se
figur 3).

Figur 3. Testvärdet erhållet via SMAT protokollet i jämförelse med ett medelvärde på testvärdet för samtliga deltagare
erhållet via Jaeger systemet presenterat över samtliga 15 nivåer
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SMAT-protokollets uppnådda testvärde (blå linje) jämfördes med samtliga deltagares
uppnådda testvärde sett över testets nivåer. Testperson nummer 6 (röd) klarade 13 av testets
15 nivåer och deltagare 1,2,5 (grön, beige, röd) klarade 12 nivåer. Medan testperson 3 (lila)
klarade 11 nivåer och testperson 4 (gul) klarade 9 nivåer. Samtliga testpersoners testvärden
följer SMAT-protokollet under de första nivåerna. Därefter sker en parallell ökning samt ett
avvikande från SMAT-protokollets trendlinje (se figur 4).

Figur 4. Testvärdet erhållet via SMAT protokollet i jämförelse med ett individuellt testvärde för samtliga deltagare erhållet
via Jaeger systemet över presenterat över samtliga 15 nivåer
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Hela kontrollgruppen klarade att genomföra de nio första nivåerna av testet, nivå 10 och 11
klarades av fem testpersoner, 12 nivån klarades av fyra testpersoner och den testpersonen som
uppnådde högst nivå klarade nivå 13. Standardavvikelsen för testpersonerna var stabil genom
samtliga av testets nivåer, medan det blev en större avvikelse av testpersonernas medelvärde
på nivå 10 och 11 i jämförelse med SMAT protokollets (se tabell 1).
Tabell 1. Tabellen visar testpersonernas uppnådda testvärde per avklarad nivå i minimum,
maximum, medelvärde, standardavvikelse och SMAT protokollets uppskattade värde.
Testnivåer Antal testpersoner Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse SMAT protokoll
1
6
20,46
29,54
24,52
±3,63
27,7
2
6
22,70
31,64
27,49
±3,55
31,3
3
6
25,98
35,34
31,21
±3,69
34,9
4
6
30,13
39,33
34,75
±4,06
38,5
5
6
31,99
41,27
36,80
±3,93
42,1
6
6
34,67
44,85
39,63
±3,72
45,7
7
6
37,58
47,84
42,54
±3,42
49,3
8
6
40,02
49,92
45,39
±3,31
52,9
9
6
44,03
52,70
47,45
±3,48
56,6
10
5
46,12
56,53
50,07
±4,57
60,2
11
5
48,08
58,81
52,31
±4,45
63,8
12
4
49,19
53,97
51,89
±2,08
67,4
13
1
53,37
53,37
53,37
71,6
14
0
74,6
15
0
78,3

16

Bedömning av maximal utmattning
Testpersonernas högst uppnådda puls under testet presenteras i pulsfrekvens och procent av
beräknad maxpuls. Den uppnådda % av beräknad maxpuls varierade mellan 97,40% och
100,50%. Innan testet var blodlaktatnivåerna hos testpersonerna mellan 0,7 till 1,7 och efter
testerna var blodlaktaten mellan 5,6 till 13,6. Två testpersoner kom inte över gränsen på ≥1.10
för den respiratoriska kvoten (0,85 respektive 0,99) medan resterande fyra fick värden över
(se tabell 2)

Tabell 2. Tabellen visar uppnådd VO2 platå, beräknad maxpuls, högst uppnådda pulsfrekvens,
% av maxpuls, blodlaktat före och efter samt uppnådd respiratorisk kvot (RER).
Testperson Nådd VO2 Beräknad maxpuls Högst uppnådda
1
2*
3
4
5
6

Platå
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

(220 - ålder )
220 - 22 = 198
220 - 29 = 191
220 - 21 = 199
220 - 41 = 179
220 - 28 = 192
220 - 25 = 195

pulsfrekvens
193
Inget resultat
198
177
191
196

%
av maxpuls
97,40%
Inget resultat
99,40%
98,80%
99,40%
100,50%

Blodlaktat före** Blodlaktat efter*** RER****
(mmol/L-1 )
(mmol/L-1)
(VCO2/VO2 )
0,7
1,7
1,6
1,4
0,7
1,7

6,4
7,8
7
5,6
13,6
12,1

1,19
1,18
0,85
0,99
1,11
1,14

*Under testutförandet tappades kontakten med pulsbandet och ingen puls kunde mätas. **Taget innan uppvärmning.
***Taget tre minuter efter avslutat test. **** RER= respiratorisk kvot
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Diskussion
Resultatdiskussion
Studiens syfte var att validera SMAT protokollet på vuxna ishockeyspelare. Huvudfynden i denna studie tyder på att vuxna ishockeyspelare hade blivit överskattade om de
hade utgått ifrån SMAT protokollets testvärden jämfört med det uppmätta värdet.

En skillnad i testvärdet mellan SMAT och det uppmätta testvärdet kan bero på att
SMAT protokollet är skapat med yngre individer som kan ha sämre arbetsekonomi än
vuxna och kan därmed kräva en större syreförbrukning vid ett givet arbete. Tidigare
studier tyder på att ungdomar kan genomgå en ”adolescens awkwardness” (Beunen,
Malina 1988, Philippaerts, Vaeyens et al. 2006), detta innebär att de kan får en rubbning
i motorkontrollen under en kort period då de växer som mest vilket kan tänkas påverka
arbetsekonomi och därmed syreförbrukningen. Även svenska hockeyförbundet belyser
den minskade motorisk förmåga som uppstår i åldrarna 13-16 år (Engman, Erson et al.
2016). Petrella et al. (2007) tar upp i sin diskussion att skillnader i skridskoteknik
mellan ishockeyspelare kan skapa en variation i värdena vid ett aerobt test. En studie
tyder på att skridskotekniken förändras mellan åldrarna 8 till 15 år (Marino 1984),
refererad i (McPherson, Wrigley et al. 2004). Det finns också en möjlighet att SMAT
protokollet framtogs med både pre- och postpubertala ungdomar vilket innebär att
gruppen kan ha varit heterogen och sett till skridskoteknik samt anatomi kan ha skiljt
sig åt.

Enligt Buchheit et al. (2011) finns en möjlighet att SMAT blir påverkat av den anaeroba
kapaciteten. Det har visat sig att unga har en sämre förmåga inom den anaeroba
metabolismen (Armstrong, Barker et al. 2015, Naughton, Farpour-Lambert et al. 2000),
vilket kan medföra att de får större belastning på det aeroba systemet än de vuxna
testdeltagarna i denna studie och därför erhåller högre testvärden per nivå i SMAT
protokollet. I denna studie finns det samstämmighet bland samtliga testdeltagare
testvärde och de hade liknande utvecklingskurvor allt eftersom testet pågick.

VO2-max platå, puls, blodlaktat och RER granskades för att uppskatta om deltagarna
uppnådde maximal utmattning. Fem av sex testpersoner nådde en tydlig VO2-max platå
som är ett viktigt kriterium. Trots att detta är det främsta kriteriet så uppnår en idrottare
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en platå i cirka 50 % av testerna (Bellardini, Henriksson et al. 2009). Samtliga individer
där pulsen kunde registreras uppnådde ≥95% av beräknad maxpuls. Tidigare studier
som har använt pulsen som ett mått på maximal utmattning har visat att inte alla kan
komma upp i gränsvärden som är beräknade utifrån formeln 220-ålder alternativt 207(0.7xålder) (Edvardsen, Hem et al. 2014, Sanchez-Otero, Iglesias-Soler et al. 2014).
Detta är på grund av att den faktiska maxpulsen kan skilja sig från den beräknade
maxpulsen (Andersson 2011), detta syns då en av testpersonerna uppnådde högre puls
än beräknat.

Fyra av sex testpersoner nådde inte den uppsatta gränsen för posttest blodlaktat. En
individuell variation inom den anaeroba kapaciteten kan vara förklaring till detta. Den
anaeroba kapaciteten är ett mått på hur stor anaerob energifrigörelse en individ kan
uppnå, oftast är det nedbrytningen av glykogen till mjölksyra (blodlaktat) (Michalsik,
Bangsbo et al. 2004). Förmågan är kopplad till ålder (Edvardsen, Hem et al. 2014) samt
genetik och träningsbakgrund (Bellardini, Henriksson et al. 2009). Två av
testpersonerna uppnådde inte det RER värde som var satt som gräns. Dessa två
testpersoner uppnådde dock en VO2-max platå samt ≥95% av maxpuls så maximal
utmattning kunde bedömas. Hos dessa deltagare så uppnåddes inte heller en godkänd
nivå av blodlaktatet. Låga värden på blodlaktat och RER kan bero på otillräckligt
matintag.

SMAT fick testpersonerna att uppnå maximal utmattning via direkta (VO2-max platå)
eller indirekta (% av maxpuls, RER, Blodlaktat) uppskattningsmetoder. Trots att inte
alla kriterier uppfylldes av alla deltagare så bedömer vi att samtliga av de sex testerna är
tillförlitliga och att testpersonerna har uppnått maximal utmattning.

Leone et al. (2007) använde en retroexplorativ teknik som använts i tidigare studier
(Leger, Seliger et al. 1980) där slumpmässiga syreinsamlingar skedde på submaximala
och maximala nivåer. Denna metod har en viss felmarginal, Leone et al. (2007) visade
på en felmarginal på 3,02 ml syre/min/kg medans Leger, Seliger och Brassard (1980)
hade en felmarginal på 3,21 ml syre/min/kg (5,1%) i jämförelse med utandad luft som
samlades in i metrologiska ballonger. I denna studie har en konstant mätning av O2 och
CO2 skett via Jaeger systemet, vilket har en lägre felmarginal på 3 % alternativt 0,05
l/min. Douglas-säckmetoden anses vara den mest exakta mätmetoden (golden standard)
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för att mäta VO2 (Bellardini, Henriksson et al. 2009), men portabla analyssystem som
Jaeger anses också hålla en god standard för mätning av (Rosdahl, Gullstrand et al.
2010). Författarna till denna studie anser att detta bidrar till en ökning av
kriterievaliditeten.

Metoddiskussion
För att stärka den interna validiteten övervägdes ett antal faktorer (Hassmén, Hassmén
2008). Testtillfället och förberedelser standardiserades så mycket som möjligt.
Deltagarna fick en blankett utdelad som behandlade kost-, vila- och
träningsförberedelser (Se bilaga 4). Samtliga testtillfällen var bokade på sen
eftermiddag och kväll, i samma lokal. För att undvika en alltför lång tidsåtgång per
deltagare var allt planerat och förberett för att utföras så effektivt som möjligt. Om
möjligheten hade funnits så skulle vi ha velat ge deltagarna möjligheten att få bekanta
sig med testet och den utrustningen som användes i förväg. Detta för att minska
eventuella orosmoment i form av stress och nervositet. För att undvika testledarnas
påverkan på testsituationen skapades ett manus som steg för steg gick igenom hela
proceduren, detta skapades för att säkerhetsställa att samtliga deltagare fick samma
instruktioner och genomgick samma procedur. För att undvika diverse ledareffekter
sattes det regler om att alla deltagare skulle peppas och motiveras när de började nå sin
maximala ansträngning, samtliga deltagare framstod som motiverade vid start. För att
försöka uppnå samma förutsättningar sett till isytan så flyttades testbanan och dess
koner efter varannan deltagare, detta på grund av att isen blev utsliten av alla stopp och
vändningar.

Leone et al. (2007) använde i sin studie en uppvärmning som varar 10 till 12 minuter.
Uppvärmningen innehåller 5 minuters skridskoåkning runt isen följt av 3 minuters start
och stopp. För att sedan avsluta uppvärmningen med 4 minuters stretching. På grund av
tidsbrist vid båda testtillfällena fick deltagare endast möjlighet till 5 minuters
uppvärmning på is. Det hade varit positivt om deltagarna hade haft möjligheten till att
utföra samma sorts uppvärmning som tidigare test. På grund av tidsbristen så ansågs 5
minuters uppvärmning samt de första nivåerna på SMAT vara tillräcklig uppvärmning
inför testet.
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Den externa validiteten handlar om studiens generaliserbarhet (Hassmén, Hassmén
2008). Sett till miljön så utfördes testet i samma miljö där matcher och träningar
genomförs vilket blir viktigt för överförbarheten. SMAT är skapat för att likna
spelsituationer under en match, den periodiska uppbyggnaden med start och stopp samt
den aktiva åktiden på 60 sekunder hamnar inom ramen för hur länge en spelare är på
isen (30-80 sekunder), därmed är SMAT likt det som händer i verkligheten.

Division 2 består av spelare som avancerar från lägre divisioner men också spelare som
har spelat i högre divisioner. I denna studie fanns det deltagare som har spelat på högre
nivåer vilket gör att urvalet i denna studie har olika erfarenhet och färdigheter, genom
variationen i erfarenhet och färdigheter så anses urvalet vara representativt för den
tänkte målpopulationen. Något som hade stärkt studien hade varit att haft ett större urval
med flera deltagare från olika föreningar och nivåer istället för det riktade urvalet som
skedde i denna studie.

Eftersom två stycken deltagare föll bort på grund av sjukdom så blev deltagarantalet
mindre än förväntat. Det minskade deltagarantalet sänker studiens generaliserbarhet.

Etikdiskussion
Fördelen med ett maximalt test av den aeroba effekten är att mer korrekta värden kan
erhållas än till exempel de uppskattade värdena som erhålls vid ett Sub maximalt test,
vid ett Sub maximalt test så finns det ytterligare felkällor som måste beaktas. Nackdelen
med ett maximalt test är att det ställer krav på deltagarens hälsa och motivation. Vid
testtillfällen finns det alltid risk att skador kan uppkomma.

I och med att studien innehöll ett maximalt aerobt test som pressar deltagarna till
maximal utmattning och ställer höga krav på kroppen så diskuterades deras säkerhet
extra noga, speciellt eftersom etiska aspekter från Helsingforsdeklarationen följdes
(World Medical Association 2013). En viktig punkt var att belysa vad testet och studien
innebar enligt informationskravet (Vetenskapsrådet 2002), det lades också stor vikt på
att säkerhetsställa deltagarnas hälsostatus där av fick de fylla i en självskattningsenkät.
Ett förinspelat testutförande hade kunnat hjälpa deltagarna ytterligare i sitt beslut till att
delta i studien. Det hade också kunnat ske en hälsoundersökning av vårdpersonal för att
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ytterligare försäkra om att deltagarna var i god hälsa för att delta i studien. Efter resurser
och tid så ansågs det vara tillräckligt med en självuppskattad hälsokoll och att utbildad
sjukpersonal fanns på plats utifall en olycka skulle ske.

Fortsatt forskning
Nya forskning borde fokusera på utveckling och modifiering av SMAT-protokollet för
att spegla vuxnas testvärden bättre. I och med att detta var en pilotstudie så skulle
ytterligare forskning behövas genomföras med ett större deltagarantal och bredare urval.
Testets upprepbarhet (reliabilitet) på vuxna ishockeyspelare borde också undersökas för
att kunna bestämma när en konditionsutveckling har skett eller om det grundas i en
skillnad i testupprepningen. Vidare forskning kan också fokusera på om SMATprotokollet faktiskt blir påverkat av den anaeroba kapaciteten.
Utifrån denna studies resultat och dess samstämmighet så tyder det att SMATprotokollet inte kan tillämpas på vuxna individer.

Slutsats
Sammanfattningsvis så tyder resultaten i denna pilotstudie på att SMAT protokollet inte
går att tillämpa på vuxna ishockeyspelare i division 2. Som SMAT protokollets
testvärden är uppbyggt idag så tyder det på att vuxna ishockeyspelare kommer bli
överskattade om de uppskattas efter det.
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Bilaga 1
Informationsbrev
Du inbjuds härmed att delta i en studie som genomförs av Jonas Wiklund och Tobias Funestig
avgångsstudenter på Idrottsvetenskapliga programmet, Högskolan i Gävle. Syftet med studien
är att utvärdera om Skating Multistage Aerobic Test (SMAT) fungerar på vuxna
ishockeyspelare.
Om du väljer att delta i studien kommer du att genomföra skridskotestet (SMAT) med
testutrustning som mäter den maximala syreupptagningsförmågan. Tidsåtgången för hela
testproceduren beräknas ligga mellan 40 min till 1,5 timmar.
Ditt deltagande kommer att innebära ett genomförande av ett max-test på is. Du kommer åka en
viss sträcka iklädd i full hockeyutrustning till maximal utmattning. Eventuella
obehag/påfrestningar kan förekomma i samband med testet. I sällsynta fall kan skador/olyckor
uppstå, vilket kräver att du är tillräckligt frisk och kan anstränga dig till en hög nivå utan
problem. För att säkerhetsställa att du är vid full hälsa kommer vi även att be dig fylla i ett
frågeformulär.
När testet är utfört kommer du få reda på dina testresultat, vilket du kan använda för att anpassa
din kommande träningsplanering.
Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när du vill. All information
som samlas in vid testtillfället kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast ses av
oss testledare samt vår handledare. Resultatet i studien kommer att publiceras i ett
examensarbete som senare kommer att finnas tillgängligt på DIVA.se. Inga personuppgifter som
kan identifiera enskilda personer kommer att redovisas. Den insamlade data kommer endast att
användas för studiens syfte. Vill du få ett exemplar av slutrapporten ber vi dig att ange din epostadress längst ned.
Om du väljer att delta ber vi dig att skriva under längst ned på denna sida. Ditt informerade
medgivande kommer att förvaras separat från dina övriga data så att ingen koppling kan ske.
Har du några frågor om studien, tveka inte att ringa/e-posta oss.
Jonas Wiklund
Jonaswiklund@outlook.com
0730250797

Tobias Funestig
Funestig@hotmail.com
0703351771

Informerat medgivande
Jag har läst ovanstående information och går med på att delta. Jag förstår att mitt deltagande är
helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande när som helst utan konsekvenser. Jag
förstår också att resultaten så småningom kommer att redovisas i en
studentuppsats/examensarbete, men att några individuella resultat inte kommer att redovisas.
Jag är informerad att denna blankett med min namnteckning kommer att sparas, men på annan
plats än de data som samlas in. Jag har även blivit informerad om att det är ett maximalt test,
som kan inbära eventuella påfrestningar och obehag. Jag godkänner därmed att delta i samtliga
tester och mätningar som studien innefattar.
Namn (texta):…………………………....Signatur:……………………………………………
Datum: ………………………………….E-post (för resultat):………………………………...
Informationsbrevet är inspirerat av exemplet som tas upp i Hassmén och Hassmén (2008, 206 )
– Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder
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Bilaga 2
Hälsoenkät
Personligt
Namn…………………………..

Födelsedatum………………………….

Adress………………………….

Testdatum……………………………...

Kost
1. Värdera din kost de senaste två dagarna

Dålig

Ok

Bra

Utmärkt

2. Antal timmar sedan du åt din senaste måltid? ……………………………………………......
3. Vad åt du vid din senaste måltid?.............................................................................................
4. Äter du all sorts mat?

Ja

Nej

Om nej, detaljera…………………………………………………………………………….......
Omgivning
1. Har du tränat i varmt klimat de senaste två veckorna?

Ja

Nej

Om ja, detaljera…………………………………………………………………………………
2. Har du tränar på hög höjd senaste två veckorna?

Ja

Nej

Om ja, detaljera…………………………………………………………………………………

Sjukdom
1. Lider du för närvarande av någon sjukdom?

Ja

Nej

Om ja, detaljera (vilken typ, hur allvarligt?)……………………………………………………
.....................................................................................................................................................
2. Har du haft någon sjukdom eller hälsoproblem den senaste månaden?

Ja

Nej

Om ja, detaljera (vilken typ, hur
allvarligt?)…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

3. Är du allergisk mot någonting?

Ja

Nej

Om ja,
detaljera…………………………………………………………………………………
Skador
1. Har du för närvarande några skador?

Ja

Nej

Om ja, detaljera………………………………………………………………………………….
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2. Har du haft några skador de senaste 2 veckorna?

Ja

Nej

Om ja, detaljera………………………………………………………………………………….

Medicinering
1. Tar du någon medicin för närvarande?

Ja

Nej

Om ja, detaljera………………………………………………………………………………….
2. Har du tagit medicin de två senaste veckorna?

Ja

Nej

Om ja, detaljera………………………………………………………………………………….
3. Vänligen notera de eventuella tillskott (protein, vitaminer, kolhydrater etc.) du tar nu
Tillskott……………………………………………….. Dagligdos………….
Dagligdos………….

Tillskott……………………………………………

Motivation
1. Värdera din motivation för träning idag Dålig

Ok

Bra

Utmärkt

2. Värdera din motivation för test idag

Ok

Bra

Utmärkt

Dålig

Träning
1.Värdera din senaste vecka av fysisk träning Lätt

Medel

Hård

Mycket hård

2. Hur utmattad/trött/ansträngd är du idag? (0 = inte alls, 5 = extremt)
0

1

2

3

4

5

3. För hur många timmar sedan tränade du senast?......................................................................
Övrigt
Vänligen notera övrig information som du tror kan bidra/påverka
testresultatet……………….………………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………………...………………
…………………………..................................................................................................................
Hälsoenkäten är inspirerad av lugnets idrottsvetenskapliga instituts (LIVI) frågeformulär
hämtat ifrån Bellardini, Henriksson och Tonkonogi (2009, 395) – tester och mätmetoder för
idrott och hälsa.
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Bilaga 3
Testets utformning
Banans längd är 45 meter, både start och mållinje är ut markerad med konor. Banans
mittpunkt (22,5 meter) kommer även den att vara markerad med konor, det för att
tydliggöra för testpersonen att rätt tempo för varje nivå uppnås. Testets ljudfil kommer
att vara kopplad till ishallens högtalarsystem, det för att signalerna ska vara lika tydliga
vart än testpersonen befinner sig på banan.
Vid varje start ska testpersonen stå upprätt med den ena skridskoskenan parallellt med
startlinjen. Vid den första signalen för nivån ska testpersonen starta sin åkning.
Testpersonen ska hålla klubban endast i en hand under testproceduren. För att hålla den
bestämda hastigheten per nivå får testpersonen till sin hjälp en signal för varje gång den
ska passera banans mittpunkt. Testpersonen åker sedan över till mållinjen där den
bromsar för att sedan vända och starta på nästa signal. Om testpersonen lyckas hålla
korrekt tempo blir inbromsningen och starten en och samma rörelse, vilken då skapar ett
start och stopp test. Men om testpersonen är för snabb får den bromsa in och sedan
invänta signalen stillastående med skridskoskenan parallellt med mållinjen.
Testpersonen fortsätter att uppnå mittpunktsignalen och vändsignalen genom rätt åk
hastighet tills en längre slutsignal för den aktuella nivån ljuder. Vid slutsignalen slutar
spelaren att åka och därmed glider till närmaste sida för att invänta starten på nästa nivå.
Den aktiva tiden per nivå uppnår 60 sekunder medan vilan mellan varje nivå är 30
sekunder. Testet avslutas när testpersonen inte längre har möjlighet att åka i den
hastigheten som nivån kräver. Testpersonen varnas 1 gång innan den utesluts från testet,
varningen sker om personen befinner sig 3 meter ifrån start/mållinjen vid signal. Om
testpersonen klarar nästa sträcka utan varning stryks den första varningen och testet
fortsätter som vanligt.

Bild tagen ifrån Leone m.fl. (2007)
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Bilaga 4
Standardiseringsförberedelser
För att testet och resultatet ska bli så rättvisande som möjligt krävs det att man
standardiserar förberedelserna. Det gör du genom att noga följa nedanstående riktlinjer.
Faktorer som är viktiga att standardisera är kost, vila och träning, detta för att
möjliggöra jämförelse med tidigare tester och framtida test. En riktlinje kan vara att
betrakta ditt test som en match och du bör därför förbereda dig på motsvarande sätt.
KOST

brukar göra inför en tävling eller viktig prestation.
drycker intas två till tre timmar innan teststart. För andra tester följ de anvisningar du
får av testledaren.

TRÄNING

dig på samma sätt som inför en match eller viktig prestation.

VILA

ÖVRIGT
Denna blankett medtages vid
testtillfället.
kanta dig med testförfarandet för att du ska vara så väl förberedd som möjligt inför
testet.

dagarna ombedes du omboka ditt test. Detta eftersom alla typer av fysiologiska tester
medför en påfrestning på kroppen vilket i sin tur kan innebära risker för din hälsa.

medverkan.
öms nödvändigt.

Med vänlig hälsning Tobias Funestig & Jonas Wiklund
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