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Abstract 

In North America ice hockey is considered to be the fastest of all teamsports with high demands 

on leg strength and power. These two factors are crucial for acceleration and the total speed 

performance during a hockeygame. Skating performance requires a muscle engagement which 

also occurs during the Y-Balance Test (YBT). Some of the most active muscles during ice 

skating are biceps femoris, tibialis anterior and vastus medialis , these muscles are also some of 

the most active muscles during the YBT. The similarities between those two activities enable a 

possible relationship between skating velocity and YBT.   

This study investigated the relationship between dynamic postural control and on ice 

performance which includes 52 meter forward skating. The purpose of this study was to see if 

there is a significant correlation between skating velocity and the performance on YBT. 

Methods: 7 male ice hockey players in ages between 18-19 years performed a 52 meter forward 

skating test and a test for evaluating their dynamic postural control. The method used for 

measuring the dynamic postural control was the YBT. 

Results: There was no significant correlation between the YBT longitudinal directions, the total 

score and 52 meter forward skating. The strongest association (0,570) was shown between the 

YBT anterior longitudinal direction and 52 meter forward skating. The total score on YBT did 

not show a significant correlation with 52 meter forward skating, with a correlationcoefficient of 

0,251.  

Conclusion: Due to several management errors during the YBT the results showed no 

significance. We can not for certain say that there is no significant correlation due to for instance 

management errors and the deficiency pf power. Future studies are needed to determine if there 

is a significant correlation between skating velocity and the performance on YBT. 

 

Keywords: Y-balance test, icehockey, skating velocity,  dynamic postural control,  
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Introduktion  

Ishockey är en sport som står under ständig utveckling. Som sport är ishockeyn komplex då den 

innehåller många olika komponenter. Sporten karaktäriseras av hög intensiv skridskoåkning med 

repetitiva förändringar i både åkriktning och hastighet. Den högintensiva skridskoåkningen 

kräver välutvecklad styrka, power samt anaerob uthållighet. Tillsammans med frekvent 

kroppskontakt blir ishockeyn en komplex sport som ställer stora krav på utövarna (Montgomery, 

1988).  

Skridskoåkning är fundamental inom ishockeyn och utgör grunden för övriga komponenter och 

kvalitéer som krävs inom sporten. Välutvecklad skridskoåkning är en av de mest betydande 

egenskaperna hos en riktigt bra hockeyspelare (International Ice Hockey Federation, 2007). 

Ishockeyn är i Nordamerika ansedd som den snabbaste av samtliga lagsporter med sina stora 

krav på benstyrka och explosivitet. Dessa två faktorer är viktiga för acceleration och den totala 

snabbheten under en match (Mascaro, Seaver & Swanson, 1991).   

Inom ishockeyn är en spelarens förmåga att utveckla högsta möjliga power under kort tid en 

avgörande faktor (Bracko, 2001). De atleter med störst förmåga att utveckla explosiv styrka och 

kraft har generellt sett större chans att ta sig längre i sin karriär (Bracko & Fellingham, 1997)    

 

Skridskoåkning möjliggörs av ett stort led - muskelengagemang där stora delar av kroppen är 

involverad. De leder som framförallt är involverade under skridskoåkning är fotled, knäled och 

höftled. Tillsammans med ett stort antal muskler är de huvudkomponenterna för skridskoåkning. 

 

Muskel och ledengagemang under skridskoåkningens faser 

Skridskoåkning kan delas in i tre olika faser:  

Glidfasen, frånskjutningsfasen och den avslutande återhämtningsfasen. 

 

I en studie av Marino & Weese (1979) undersöktes hur en ishockeyspelares åkning förändrades 

vid en ökad hastighet. De kom fram till att tiden en ishockeyspelare tillbringar på ett (unilateralt) 

respektive två ben (bilateralt) är beroende av vilken hastighet spelaren har. I studien framkom det 

att en spelare i genomsnitt tillbringar 82 % av tiden på en skridsko och 18 % på två skridskor. I 

studien klargjordes även att en ishockeyspelare genererar kraft både unilateralt och bilateralt. 
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Accelerationen tycks påbörjas halvvägs in i rörelsen då spelaren har en skridsko i isen och 

fortsätter till ett tidigt skede då spelaren sätter båda skridskorna i isen. Accelerationsökningen är 

kopplad till utåtrotationen av låret och den initiala fasen av extensionen i höftled och knäled. 

Kort efter att det kontralaterala (icke drivande) benet placerats i isen fullföljer det ipsilaterala 

(drivande) benet kraftutvecklingen med full extension i knäled och abduktion i höftled samt 

plantarflexion i fotled som följs upp av en förflyttning av kroppsvikten till det kontralaterala 

benet. Åkcykeln avslutas med att spelaren lyfter det ipsilaterala benet från isen (slutet av den 

bilaterala fasen) som leder till frånskjutningsfasen som förbereder ytterligare skär (Terauds & 

Gros, 1979)  

 

Skridskorörelsen inleds med glidfasen som utgör 0-33% av rörelsen. Under den första delen av 

skridskoåkningen har man med hjälp av EMG (elektromyografi) uppmätt en ökad aktivitet hos 

en mängd olika muskler. De muskler som främst aktiverades var vastus medialis och biceps 

femoris följt av adductor magnus, gluteus maximus, tibialis anterior samt peroneus longus. De 

första ökningarna i muskelaktivitet noterades vid de första 9-15% av rörelsen. I samband med 

glidfasen sker det en flektion i höftled, knäled och fotled. Vastus medialis, biceps femoris, 

adductor magnus, gluteus maximus och peroneus longus jobbar excentriskt för att stabilisera 

höftled och knäled medan tibialis anterior arbetar isometriskt för att stabilisera fotleden 

(Goudreault, 2002).     

Nästa del av skridskorörelsen består av frånskjutningsfasen som utgör 33-63 % av rörelsen. 

I denna fas noterades en ökad aktivitet hos vastus medialis, biceps femoris, gluteus maximus, 

peroneus longus och gastrocnemius. 

Under återhämtningsfasen som utgör 63-100% av skäret, minskade aktiviteten hos de flesta 

muskler i nedre extremiteterna, förutom tibialis anterior och adductor magnus som har en 

bibehållen muskelaktivering igenom hela skäret (Goudreault, 2002).  

 

Vidare involverar ishockey moment som ställer höga krav på balansen och stabiliteten, detta på 

grund av bland annat den smala skridskoskenan som är i kontakt med en lågfriktionsyta i form av 

isen. Därav är balans även en viktig del under skridskoåkningen för att kunna generera mycket 

kraft i åkningen samtidigt som där inte blir några energiläckage på grund av bristande balans 

(Behm, Wahl, Button, Power & Anderson, 2005). 
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Bålen är den sammankopplande länken mellan övre och nedre delarna av kroppen och spelar en 

stor roll för kraftutveckling och kraftöverföring (Kibler, Press & Sciascia, 2006).  Den 

abdominala muskulaturen samverkar med ryggextensorerna för att stabilisera upp bålen. Detta 

för att stabilisera och bibehålla stabilitet i ländrygg och höft.  

Bålmuskulaturen står för den största och viktigaste delen av stabiliteten vid rörelser i de nedre 

extremiteterna (Zazulak, Ponce, Straub, Medvecky, Avedisian & Hewett, 2005). För att bibehålla 

en korrekt hållning och kroppsposition under skridskoåkning krävs en uthållig bålmuskulatur 

som tål långvarig belastning (Quinney, Smith & Wenger, 1984).  Bålstyrka ses även som en 

viktig del för skridskoåkning då den bidrar med stabilitet vid rörelser nära kroppens centrum men 

även till rörelser som sker längre ifrån kroppens centrum. 

 

Y- balance test 

Y-Balance Test (YBT) är ett dynamiskt balanstest som utvecklades från ett större balanstest som 

benämns Star Excursion Balance Test (SEBT) (Plisky, Gorman, Butler, Kiesel, Underwood & 

Elkins, 2009). Genom att titta på bland annat rörelsesinskränkningar och brister i balans och 

styrka kan man utröna risken för underkroppsskador (Gribble, Hertel & Pilsky, 2012). SEBT är 

ett dynamiskt test som ställer höga krav på styrka, rörlighet och balans (Kinzey & Armstrong, 

1998). Testet går ut på att utföra en mängd unilaterala knäböjar där man använder det icke 

viktbärande benet till att nå ut i olika givna längdriktningar, så långt som möjligt (Gribble, 2003). 

Varje längdriktning erbjuder olika utmaningar och ställer krav på rörelsekombinationer i de 

sagittala, frontala och transversala rörelseplanen. Namnen på de olika längdriktningarna utgår 

ifrån det icke viktbärande benets position till stödjebenet såsom anteriort, anteromedialt, 

anterolateralt, medialt, lateralt, posteriort, posteromedialt och posterolateralt. Målet med 

utförandet är att individen ska vara stabil med stödjebenet samtidigt som det icke viktbärande 

benet pressas ut maximalt i de givna längdriktningarna (Gribble, Hertel & Pilsky, 2012). 

 

Testet går ut på att testdeltagaren trycker ut en platta längs röret så långt den kan utan att tappa 

balansen, lyfta på hälen eller stöta iväg plattan (Plisky, Gorman, Butler, Kiesel, Underwood & 

Elkins, 2009). De olika längdriktningarna engagerar olika muskler i rörelsen. Under den 

anteriora riktningen är vastus medialis och vastus lateralis de mest aktiva musklerna.  
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Under den postlaterala riktningen är biceps femoris och tibialis anterior de mest aktiva 

musklerna och under den posteromediala riktningen är tibialis anterior mest aktiv (Earl & Hertel, 

2010). 

Utifrån tre av de längdriktningarna man använder sig av i SEBT utformades sedan YBT. Testet 

består av en plattform dit tre plaströr är kopplade. Ett rör är placerat anteriort och de andra två 

rören är positionerade 135° från det anteriora röret med 45° mellan varandra. Varje rör är 150 cm 

långt. YBT används för att uppskatta risken för underkroppsskador. Innan testet utförs mäter 

man benlängden hos respektive deltagare (Plisky, Rauh, Kaminski & Underwood, 2006).   

 

YBT är ett reliabelt test för att mäta den dynamiska balansen genom resultatet från 

enbensutförandet under YBT (Plisky, Gorman, Butler, Kiesel, Underwood & Elkins, 2009). 

 

YBT skulle kunna vara ett verktyg som ishockeyspelare kan använda sig av för att bedöma och 

utvärdera sin skridskoåkning trots begränsad tillgång på is. Detta kan vara nyttigt för att till 

exempel se ifall det träningsupplägg man använder sig av ger positiva resultat på 

skridskoåkningen utan att nödvändigtvis behöva tillgång till en is. 

 

En tidigare studie av Krause, Smith, Holmes, Klebe, Lee, Lundquist & Hollman (2012) har man 

jämfört prestation utanför isen (balans, sprint, styrka) med prestation på is. Där hittade man 

bland annat att det endast var de postlaterala riktningarna av balanstestet som kunde associeras 

med prestation på is, i detta fall på en sträcka av 40 yards(36 meter). Även om deras 

korrelationsanalys visade på att det fanns flera associationer mellan skridskoåkning rakt fram och 

prestation på YBT, visade studien att den enda prediktor utanför is gentemot skridskoåkning rakt 

fram var sprinttid.  
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Syfte 

Vid skridskoåkning krävs ett muskelengagemang som går att likna vid muskelengagemanget vid 

YBT. Några av de mest aktiva muskler under skridskoåkning är biceps femoris, tibialis anterior 

och vastus medialis (Chang, Turcotte & Pearsall, 2009), det är liknande muskler som även 

dominerar under YBT (Earl & Hertel, 2010). I höften specifikt uppnås stor kraftutveckling vid 

explosiv extension, abduktion samt utåtrotationer (Pearsall et al, 2000).  Det ställs höga krav på 

bålstabiliteten för att kunna bibehålla stabiliteten och balansen samtidigt som man genererar 

höga hastigheter under skridskoåkningen, det samma gäller för att kunna generera ett bättre 

resultat på YBT (McCaskey, 2011). Då det finns likheter mellan de båda finner vi det intressant 

att jämföra dem. Just likheten i muskelengagemang och stabilitet skapar en sannolikhet för att 

det skulle kunna finnas ett samband mellan prestation på YBT och hastighetsåkning över 52 

meter på skridskor.  

 

Vår studies syfte är att undersöka om en ishockeyspelares prestation på YBT korrelerar positivt 

med tiden på 52 meters skridskoåkning. Det vi vill se är om det finns ett positivt samband mellan 

dessa variabler, ju bättre resultat på YBT desto snabbare tid på 52 meters skridskoåkning. 

Vår hypotes är att det finns ett signifikant samband mellan prestation på 52 meter skridskoåkning 

och prestation på YBT.  

 

Metod 

Denna studie genomfördes på ett hockeygymnasium i Västernorrland där sju stycken manliga 

elever (medelvärde ± SD ålder = 18,3 ± 0,45 år; längd = 183,3 ± 6,0 centimeter) rekryterades och 

deltog frivilligt. De tester som användes för att mäta åk kapaciteten hos ishockeyspelarna 

genomfördes tre veckor före YBT. Testerna genomfördes samma tid på dygnet för att den 

dynamiska balansen inte skulle skilja sig åt lika mycket som om man hade utfört testerna under 

olika tidpunkter på dygnet (Gribble, Tucker & White, 2007). De sju deltagarna i studien var 

ishockeyspelare på högsta nivå i sin åldersklass i Sverige. Samtliga deltagare representerar sin 

klubbs J20 Superelit lag som är den högsta tävlingsdisciplinen för spelare under 20 år.  
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Skridskotesterna omfattade 52 meter och genomfördes av en yttre organisation. Skridskotesterna 

var något som den här studien fick ta del av, medan YBT utfördes av författarna bakom den här 

studien. Skridskotesterna genomfördes tre veckor före YBT. 

 

Hertel, Miller & Denegar (2010) bekräftade att det finns en learning effect på denna typ av 

balanstest som YBT är. Det dom hittade var att det bästa resultatet på detta test genomfördes 

efter sex övningsförsök följt av en kort vila, vilket betydde att testpersonerna fick träna på de tre 

längdriktningarna sex gånger per ben innan själva testet genomfördes. För att standardisera testet 

genomfördes det på samma sätt som ovanstående. Testdeltagarna körde utan skor för att 

eliminera extra balans och stabilitet som skorna kan ge (Gribble & Hertel, 2004). Tidpunkten för 

testerna var på morgonen då de genomfördes i anslutning till den berörda testgruppens egna 

träning. Innan genomförandet av testerna tog vi som testansvariga tid till att förklara bakgrunden 

till vår studie. Detta gjorde vi för att skapa en förståelse hos testdeltagarna och för att ge dem en 

klar bild över testets betydelse. Vi förklarade hur testet skulle komma att genomföras och vad vi 

som studenter hade för mål med studien. Vår introduktion skapade också utrymme för fler frågor 

hos testdeltagarna.Vi använde oss av två YBT . Ett test där testdeltagarna fick genomföra sina 

övningsförsök. Efter att deltagarna genomfört sina övningsförsök fick de gå över på det andra 

YBT där de fick genomföra det test som kom att inkluderas i studien.       

  

Precis som i tidigare studier (Plisky, Rauh, Kaminski & Underwood, 2006) mäter man 

benlängden hos testdeltagarna i stående tillstånd vilket också är fallet i vår studie. Vi tog mått på 

enbart högra benet hos deltagarna. Trots detta tas resultaten från båda benen på YBT med i det 

slutgiltiga resultatet. Utgångspunkten för mätningarna var höftbenskammen ner till mediala 

malleolen. Spelarna stod på ett ben på testutrustningens utgångstpunkt med stortån på den röda 

linjen som finns på mittenplattan. Samtidigt som spelaren skulle bibehålla sin position på ett ben 

så fick denne instruktioner om att försöka nå ut så långt som möjligt med det icke viktbärande 

benet. De olika längdriktningarna omfattades av anteriort, posteromedialt och posterolateralt. 

Detta i relation till stödjebenet. 

Testdeltagarna började med att använda höger ben för att först pressa lådan anteriort, detta till de 

hade tre godkända resultat. Sedan använde man höger ben för att pressa lådan posterolateralt 

med samma procedur som föregående.  
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Avslutningsvis använde testdeltagarna höger ben för att pressa lådan posteromedialt till de att de 

hade tre godkända försök. Denna procedur upprepades sedan med det motsatta benet. 

 

Normalisering av testet genomfördes i enlighet med riktlinjerna från testprotokollet av Robinson 

& Gribble (2008) genom att dividera testdeltagarnas maxlängd vid varje längdriktning med 

deltagarens benlängd, sedan multiplacera med 100. Normaliseringen tar då hänsyn till skillnad i 

benlängd hos individerna samt tillåter jämförelser mellan högra och vänstra benet hos deltagarna 

(Coughlan, Fullam, Delahunt, Gissane & Caulfield, 2012). Desto högre poäng på YBT desto 

bättre blir resultatet. 

 

Statistisk Analys 

Vi har använt oss av icke parametrisk statistik för att analysera den data vi samlat in under 

studiens gång. Programmet som använts är JMP. Icke parametrisk statistik användes på grund av 

att vår data inte var normalfördelad.   

 

Etiskt förhållningssätt 

Den här studien följde en del etiska förhållningssätt. Testdeltagarna i den här studien 

informerades om syftet med forskningen, de metoder som kommer att användas, att deltagande i 

forskningen är frivilligt, därefter gav testdeltagarna sitt samtycke till studien enligt paragraf 17 i 

lagen om etikprövning (SFS 2003:460). Den data vi samlat in från respektive deltagare har 

kodats för att inte bryta mot den personliga integriteten.  

Enligt paragraf 1 i Personuppgiftslag (1998:204) är syftet med denna lag att skydda människor 

mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. 
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Resultat 

Sju testdeltagare deltog i denna studie. Alla sju genomförde alla testerna för att sedan inkluderas 

i den slutgiltiga analysen.  

 

I Figurerna nedan visas korrelationerna mellan resultatet hos de olika testdeltagarna i de olika 

längdriktningarna under YBT och tid under 52 meter skridskoåkning. 

 

 
Figur 1. Visar korrelationen mellan YBT anteriora längdriktning och tid (s) för 52 meter skridskoåkning. r= 0,570. 

P=0,1816  
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Figur 2. Visar korrelationen mellan YBT posteromediala längdriktning och tid (s) för 52 meter skridskoåkning. 

r=0,076. P=0,6000 
 

 

Figur 3. Visar korrelationen mellan YBT posterolaterala längdriktning och tid (s) för 52 meter skridskoåkning. 

r=0,243. P=0,8715 
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Figur 4. Visar korrelationen mellan YBT totala poäng hos varje testdeltagare och tid (s) för 52 meter 

skridskoåkning. r=0,251. P=0,5875 

 

Ingen av längdriktningarna som utfördes under YBT visade något samband med tid under 52 

meter skridskoåkning. Detta gäller även den totala poängen som testdeltagarna fick under YBT. 

Korrelationskoefficienten presenteras i tabell 1.  

 

 52	meter	Skridskoåkning	Framåt 
 

YBT-
Anteriort 

0,570 

YBT-PM 0,076 

YBT-PL 0,243 

YBT-Totalt 0,251 

Tabell 1 visar Korrelationskoefficienten av YBT resultat hos testdeltagarna mot 52 meter skridskoåkning. YBT = Y-

balance test. PL = Posterolateral längdriktning. PM = Posteromedial längdriktning. Totalt = Testdeltagarnas 

totala resultat under YBT. 
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Diskussion 

Vår hypotes om att desto snabbare tid på 52 meter skridskoåkning desto bättre resultat på YBT 

hos ishockeyspelare inte stöddes av den data som vi samlat in.  

Den starkaste korrelationen (0,570) vi hittade var den anteriora längdriktningen under YBT och 

52 meter skridskoåkning. Det räcker dock inte för att räknas som ett signifikant samband då detta 

resultat inte når upp till Spearmans kritiska värde på 0,786 när det kommer till sju deltagare. Det 

vi var ute efter var det totala resultatet under YBT korrelerat med 52 meters skridskoåkning, men 

detta visade sig inte ha något samband i vår studie då korrelationskoefficienten blev 0,251. 

 

YBT används ofta för att identifiera risken för skador i de nedre extremiteterna (Chimera, Smith 

& Warren, 2015). YBT ställer krav på och aktiverar samma muskler som några av de mest aktiva 

muskler under skridskoåkning gör. De muskler som det handlar om är framför allt biceps 

femoris, tibialis anterior och vastus medialis (Chang, Turcotte & Pearsall, 2009). Med avseende 

på detta var syftet med denna studie att undersöka om det finns något samband mellan prestation 

på YBT och tid på 52 meter skridskoåkning. Detta för att genom YBT kunna utvärdera en 

ishockeyspelares potentiella åkförmåga utan att behöva tillgång på is. 

 

Vår studie bygger till hälften på redan befintlig data vilket innebär att vi inte kunnat sätta vår 

fulla prägel på studien. Den data som vi använt oss av kopplad till skridskoåkning fanns innan 

vår studies uppkomst. På grund av detta har vi inte kunnat kontrollera datans uppkomst, det vill 

säga hur testet på is har utformats och vilken mätmetodik man använt sig av. Om vi hade kunnat 

sätta vår egen prägel på skridskotestet hade vi kunnat standardisera testet så att varje deltagare 

hade fått använda sig av samma typ av hockeyutrustning vilket gett oss som studieansvariga en 

klarare utgångspunkt med mindre underliggande faktorer som kunnat påverka resultatet. En 

annan del i att vi inte kunnat styra studien fullt ut är det faktum att vi inte kunnat kontrollera 

spelarnas skridskor och dess slipning. De faktorer som vi i första hand tänker på är skridskornas 

passform, medgörlighet samt slipning. I en studie av Federolf, Mills & Nigg (2007) påvisades att 

skridskons egenskaper kan påverka resultatet i form av åkkapaciteten. Med egenskaper syftar vi 

till skridskons medgörlighet vilket möjliggör ökad eller nedsatt rörlighet för spelaren. En annan 

viktig faktor är stålskenans egenskaper. Mindre radie på skridskoskenan minskar hastigheten och 

stabiliteten, dock så skapas bättre förhållanden för riktningsförändringar. Med en större radie på 
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skenan blir hastigheten och stabiliteten bättre medan förmågan att göra riktningsförändringar 

försämras (Federolf, Mills & Nigg, 2007).          

Vi har inte haft möjlighet att kontrollera spelarnas skridskor. För att kunna standardisera hade vi 

behövt ha samma skridskomodell till varje spelare. Det för att kunna utesluta att skridskorna har 

olika medgörlighet och annorlunda passform vilket skulle kunna påverka skridskoåkningen 

(Federolf, Mills & Nigg, 2007). Det bör dock tas i beakt att spelare på elitnivå har utrustning som 

är anpassad efter respektive spelares egenskaper och förmåga. Med utrustning syftar vi då främst 

på skridskor som är den största faktorn till skridskoåkning vad det gäller utrustning. 

Om alla spelare i ett lag haft likadan utrustning hade prestationen för vissa av spelarna sjunkit då 

kravet på anpassad utrustning för varje spelare är olika. 

 

Tidsbrist för genomförandet av testet gjorde det svårt för alla spelarna att genomföra sex 

uppvärmningsset och även svårt för testledarna att hålla koll på att testdeltagarna genomförde de 

sex uppvärmningsset som behövs för att man ska undvika en “learning effect” (Hertel, Miller & 

Denegar, 2010). Detta kan påverka resultatet på det sätt att vissa fortfarande haft kvar en 

“learning effect” i sitt utförande. Även att det inte blev standardiserat på det sättet eftersom 

testdeltagarna förmodligen körde olika antal uppvärmningsrundor.  

 

På grund av bristande erfarenhet av YBT från testledarnas sida, uppstod det ett fel när 

testdeltagarna utförde testet. Alla testdeltagarna nådde ut till testets maximala längd (150cm). 

Detta resulterar i att det inte nödvändigtvis är den person med bäst dynamisk balans som får bäst 

resultat på YBT i och med att alla testdeltagare nådde ut till testets maximala längd. Det vi fick 

fram av detta YBT var att de testdeltagare med kortast ben fick det bästa resultatet på testet i och 

med att man använder sig av formeln (Resultat/benlängd x 100). För lite information 

förmedlades innan testet om vad man fick och inte fick göra, därav uppstod detta fel. Testledarna 

förklarade att det inte var tillåtet att knuffa iväg lådan, stödja sig på lådan, tappa balansen och 

stödja sig mot golvet men de glömde att nämna tydligt för testdeltagarna att de inte fick vidröra 

marken med det icke viktbärande benet medan de tryckte ut lådan i de olika längdriktningarna. 

Detta var helt och hållet testledarnas fel som inte instruerade tillräckligt noggrant. Att ta i 

beräkning är dock att detta var första gången testledarna instruerade detta test samt att en faktor 

så som tidsbrist gjorde att testledarna inte var lika noggranna som de hade behövt vara för att de 
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skulle få ut ett rättvisande resultat. I och med att testdeltagarna tilläts röra marken med det icke 

viktbärande benet samtidigt som de tryckte ut lådan i de angivna längdriktningarna, detta 

medförde att de fick extra stöd och därmed kunde pressa ut lådan ännu längre i de angivna 

längdriktningarna. 

 

Tidigare skador på testdeltagarna var något som inte undersöktes. I en tidigare studie av 

Olmsted, Carcia, Hertel & Shultz, (2002) fann att personer med kronisk ankelinstabilitet 

presterade sämre på denna typ av dynamiskt rörelsetest som YBT är. Ifall någon av 

testdeltagarna har haft en tidigare skada som påverkar rörligheten i någon av de involverade 

lederrna under ett YBT kan det potentiellt medföra ett försämrat testresultat på YBT än vad den 

skulle gjort ifall den inte hade någon tidigare skada.  
 

Det finns ytterligare begränsningar med den här studien. Alla testdeltagare var män i åldrarna 18-

19 år vilket resulterade i ett smalt datainsamlande och en begränsad generaliserbarhet. Dock så 

finns det många ishockeyspelare som är i åldrarna 18-19 år vilket gör att den här studien ger en 

inblick i hur deras dynamiska balans och skridskoåkning ser ut. I och med att detta är en 

tvärsnittsstudie vet vi inte om vi med säkerhet kan säga att förändringar i prestation på YBT 

leder till förändringar i prestation på is över tid.  Dessutom hade vi endast en tio veckor lång 

period för att utföra denna studie. Att under en så kort tidsperiod samla ihop tillräckligt många 

deltagare för att få tillräcklig power för att kunna motbevisa nollhypotesen är svårt. Detta var 

dock något som vi inte lyckades med då vi endast lyckades rekrytera sju stycken testdeltagare. 

De skridskotider som vi har tagit del av togs fram via tester som genomfördes tre veckor innan 

vår testdag. Med det i beräkningen kan vi inte med säkerhet säga att deras åkkapacitet är på 

samma nivå under vårat test som den var under deras skridskotester, detta på grund av att vi inte 

vet hur de har tränat eller hur utvilade de var under de olika testerna.  

 

Framtida studier inom detta område bör tänka på standardisering av YBT. En annan viktig aspekt 

att ta med i beräkningarna är att det är en tidskrävande process. Att samla in tillräckligt mycket 

deltagare för att ge studien power är också en del som kan vara utmanande.  
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Fördelarna med vår studie är att testerna genomfördes vid samma tidpunkt på dygnet vilket ger 

en mer rättvis bedömning över den dynamiska balansen som testas med YBT.  
 

Slutsats 

Vår studie stödjer inte hypotesen om att desto snabbare tid på 52 meter skridskoåkning desto 

bättre resultat på YBT. Det resultat vi fick fram var att det inte finns något signifikant samband 

med resultatet på YBT och skridskohastighet. På grund av brister i studiens upplägg är det svårt 

att säga om det var metodologiska fel som ligger bakom resultatet. I och med studiens felkällor 

kan vi inte med säkerhet dra slutsatsen att det inte skulle finnas något signifikant samband. Med 

tanke på det liknande muskelengagemang mellan YBT och skridskoåkning tror vi, trots de 

negativa resultaten vi fått fram, att ett bättre resultat på YBT indikerar på en kapacitet att 

generera högre skridskohastighet. Ytterligare studier krävs för att med säkerhet kunna fastställa 

ett rättvisande resultat.  
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Bilaga 1 
 
Instruktioner till testdeltagarna: 
Innan YBT genomfördes instruerades testdeltagarna enligt följande: 
Testet går ut på att ni som testdeltagare ska stå positionerade på mittenplattan med ena foten. 
Det icke viktbärande benet ska sedan pressa lådan i plaströrets riktning.  
Utförandet styrs av ett antal riktlinjer. Som testdeltagare ska ni ha det icke-viktbärande benet på 
den röda linjen av lådan. Det ben som ni har på mittenplattan och som är viktbärande ska under 
hela utförandet vara i kontakt med mittenplattan. Det vill säga, hälen får inte lämna plattan. I 
sådana fall blir försöket underkänt. 
Efter att ha pressat lådan efter förmåga krävs det att var och en av er deltagare kan återgå till 
utgångspositionen utan att tappa balansen, dvs, vidröra marken med det icke – viktbärande benet. 
För att bli godkänd krävs tre godkända resultat per ben och längdriktning. Försöken fortgår tills 
var och en av er klarat tre försök. 


