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SAMMANFATTNING 
 

Introduktion: Majoriteten av tester inom ishockeyn utförs off-ice vilket kan begränsa 

testresultatets applicerbarhet till on-ice prestation, på grund av brist på sportspecificitet. 

Ishockey har karaktäriserats som en intermittent kontaktsport, med högintensiv 

skridskoåkning som förutsätter snabb acceleration, förändringar i hastighet och 

riktningsförändringar.  

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om ett bra resultat på det 

löpningsbaserade Coopertestet (CT) överensstämmer med ett bra resultat på det mer 

idrottsspecifika 30-15 Intermittent Ice Test (30-15IIT) hos manliga juniorishockeyspelare.  

Metod: Manliga juniorspelare i olika åldrar som går på ett certifierat elithockeygymnasium 

deltog i studien. Resultaten från ett CT och ett 30-15IIT samlades in. Testernas 

överensstämmelse studerades med hjälp av Spearmans korrelationskoefficient.  

Resultat: 22 manliga juniorishockeyspelare, medelålder 17,9 (SD ± 0,8) år, slutförde studien. 

Överensstämmelsen mellan CT och 30-15IIT gav en korrelationskoefficient (rs) på -0,39 (p = 

0,073). 

Slutsats: CT räcker inte som uthållighetsprov för manliga juniorishockeyspelare, utan ett mer 

idrottsspecifikt intermittent uthållighetstest, t.ex. 30-15IIT, kan vara ett viktigt komplement 

för utvärdering av spelarnas fysiska profil.



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The majority of physical tests for ice-hockey players are performed off-ice, 

which can limit the applicability of the results for on-ice performance, due to lack of sport 

specificity. Ice-hockey is characterized as an intermittent contact sport, with high intensity 

ice-skating skills which requires fast acceleration, changes in speed and changes of direction.  

Purpose: The purpose with this study was to examine the correlation between good results 

on the Cooper’s test and the more sport specific 30-15IIT among male junior ice-hockey 

players. 

Method: Male junior ice-hockey players from a certified elite ice-hockey school participated 

in this study. Results from Cooper’s test and 30-15IIT was collected, and the correlation was 

studied with the help of Spearman’s correlation coefficient.  

Results: 22 male junior ice-hockey players, mean age 17.9 (SD 0.8), completed this study. 

Correlation between Cooper’s test and 30-15IIT was -0.39 (p = 0.073).  

Conclusion: Cooper’s test is not enough to predict performance among male junior ice-

hockey players, a more sport specific intermittent test like the 30-15IIT, could be an 

important complement during evaluation of ice-hockey players physical profile. 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. INTRODUKTION............................................................................................................. 6 

1.1 Ishockeyns kravprofil ........................................................................................................6 

    1.2 Coopertest ........................................................................................................................7 

    1.3 30-15 Intermittent Ice Test ...............................................................................................7 

2. SYFTE ............................................................................................................................ 9 

3. METOD ......................................................................................................................... 9 

3.1 Studiedesign .....................................................................................................................9 

    3.2 Coopertest ........................................................................................................................9 

    3.3 30-15 Intermittent Ice Test .............................................................................................10 

    3.4 Statistiska analysmetoder ...............................................................................................10 

    3.5 Etiska aspekter ................................................................................................................10 

4. RESULTAT ................................................................................................................... 11 

5. DISKUSSION ................................................................................................................ 12 

5.1 Resultatdiskussion ..........................................................................................................12 

    5.2 Metoddiskussion .............................................................................................................14 

    5.3 Slutsats ............................................................................................................................15 

    5.4 Praktiska applikationer ...................................................................................................15 

6. REFERENSER ................................................................................................................ 16 

7. BILAGOR ..................................................................................................................... 18 

     7.1 30-15IIT Testprotokoll……………………………………………………………………………………………….18



 

6 
 

1. INTRODUKTION 
 

Tester används ofta som hjälpmedel till att bedöma talang inom sporter, identifiera fysisk 

förmåga och till att hitta förbättringsområden. Testresultat kan även användas för 

målsättning och för att följa atleters utveckling. Det är viktigt att tester simulerar sportens 

rörelsemönster och karaktär (Baechle & Earle, 2008). Majoriteten av tester inom ishockeyn 

utförs off-ice vilket kan begränsa testresultatets applicerbarhet till on-ice prestation, på 

grund av brist på sportspecificitet (Vescovi et al, 2006). För att mäta aerob kapacitet 

använder svenska ishockeygymnasier sig av bland annat Coopertestet (Svenska 

Ishockeyförbundet, 2003).  

 

1.1 Ishockeyns kravprofil 

Ishockey har karaktäriserats som en intermittent kroppskontaktsport, med högintensiv 

skridskoåkning som förutsätter snabb acceleration, förändringar i hastighet och 

riktningsförändringar (Quinney et al, 2008). Ishockey är en extremt varierande sport som gör 

det svårt att exakt beskriva de metaboliska kraven. Ishockeyspelare måste klara av att utföra 

många snabba accelerationer på skridskor under en hel match utan att tappa power. För att 

klara av det och undvika trötthet krävs korta byten (Noonan, 2010). Ett byte under match 

varar mellan 30 – 85 sekunder, följt av 2 till 5 minuters vila mellan byten, beroende på 

spelarens position, matchstil eller strategi, samt coachens beslut (Quinney et al, 2008). En 

spelare har i genomsnitt 15-20 minuter istid under en match på 60 minuter (Montgomery, 

1988). 

Ishockey kräver en interaktion av det aeroba och anaeroba energisystemet, muskelstyrka 

och power, flexibilitet och balans (Potteiger et al, 2010). Med tanke på det snabba och 

fysiska spelet påverkar även kroppssammansättningen en spelares prestation (Burr et al, 

2008). 

Intensiteten avgör vilket energisystem som kroppen använder. Under högintensiva byten tas 

energin ifrån anaeroba metabolismen, som resulterar i en tömning av adenosine trifosfate 

kreatinfosfat (ATP-CP) lagren och en ökad produktion av laktat (Carey et al, 2007). Det 

aeroba systemet står för 31% av metabolismen under en ishockeymatch, då det tar hand om 

återhämtningen mellan byten och perioder (Burr et al, 2008). Det har också visats att den 
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aeroba metabolismen kan bidra med 20% av energin under de första 10 sekunderna av en 

sprint (Tomlin & Wenger, 2002). 

 

1.2 Coopertest 

Coopertestet (CT) är ett konditionstest framtaget av Cooper (1968) på 1960-talet, och togs 

fram i syfte att ha ett relativt enkelt test att uppskatta den maximala 

syreupptagningsförmågan, och den ursprungliga varianten går till på så sätt att 

testpersonerna springer så långt som möjligt på 12 minuter (Cooper, 1968). CT har visat bra 

validitet för mätning av aerob förmåga (Cooper, 1968) och enkelheten i utförandet har gjort 

att testet är populärt och används flitigt inom idrottsvärlden (Bellardini et al, 2009). Med 

hjälp av tabeller kan resultaten sedan översättas till en uppskattning av 

syreupptagningsförmågan (VO2max) (Cooper, 1968; Bellardini et al, 2009).  

Penry et al (2010) som analyserat CT och beep-testet (ett annat vanligt test för mätning av 

kondition, baserat på intervall-löpning) visar en hög korrelation mellan båda dessa löptest 

och ett laborationsbaserat VO2max test på unga engelska studenter (Penry et al, 2010). 

Analyser av CT visade dock en mer osäker reliabilitet än beep-testet (Penry et al, 2010). Det 

skulle kunna förespråka att beep-testet är ett säkrare test, men de protokoll och ekvationer 

som vanligtvis används för att uppskatta VO2max utifrån resultaten i beep-testet 

underskattade genomgående syreupptagningsförmågan (Penry et al, 2010). Ruiz et al (2009) 

har gjort liknande observationer på tonåringar (13-19 år). Testpersonerna bar en portabel 

syreupptagningsmätare när dem utförde beep-testet, och datan jämfördes sedan med den 

uträknade uppskattningen från olika ekvationer som vanligtvis används. Samtliga ekvationer 

underskattade VO2max (Ruiz et al, 2009). Anledningen tros vara att de ekvationer och 

protokoll som används för att uppskatta VO2max inte är anpassade för riktningsförändringar 

och ständiga hastighetsförändringar som sker under beep-testet (Penry et al, 2010; Ruiz et 

al, 2009). 

 

1.3 30-15 Intermittent Ice Test 

30-15 Intermittent Ice Test (30-15IIT) är framtaget av Martin Buchheit och hans medhjälpare 

(Buchheit et al, 2010), en fransk idrottsfysiolog verksam i Qatar (ASPIRE, Academy for Sports 

Excellence) (Buchheit, 2010). Det nya testet 30-15IIT som är anpassat för ishockey är baserat 

på 30-15 Intermittent Fitness Test (30-15IFT) (Buchheit et al, 2010). 30-15IFT, också det 
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framtaget av Buchheit et al (2010), är i sin tur en variant av beep-testet, alltså ett 

konditionstest där testpersoner springer fram och tillbaka mellan två linjer i ett allt högre 

tempo styrt av en ljudsignal från en bandspelare, speciell klocka eller ljudskiva (CD-skiva) 

(Buchheit, 2010). Den här typen av tester har som vi tidigare nämnt visat en bra validitet och 

reliabilitet för konditionsmätning, och är precis som CT, betydligt billigare och enklare att 

utföra än ett laborationsbaserat VO2max test (Bellardini et al, 2009). Det enda som skiljer 30-

15IIT från 30-15IFT är hastigheten i tempot som styrs av klockan.   

30-15IFT skiljer sig från det traditionella beep-testet då löpningarna sker i intervaller om 30 

sekunder varvat med 15 sekunder aktiv vila (Buchheit, 2010), och påminner på så vis om 

Bangsbos konditionstest Yo-Yo Intermittent Recovery (Yo-Yo IR) (Buchheit, 2010; Bangsbo et 

al, 2008). Buchheit (2010) som själv har granskat mängder av data från 10 års användande av 

sitt egna 30-15IFT visar upp statistik på hög validitet, reliabilitet och nytta av testet 

(Buchheit, 2010). Han tar dock även upp de systematiska felkällor som dessa typer av tester 

vanligtvis dras med, till exempel motivation, dagsform, och kännedom av testet (Buchheit, 

2010; Penry et al, 2010; Bangsbo et al, 2008).  

Även Bangsbo et al (2008) har visat på god reliabilitet med sitt Yo-Yo IR som liknar 30-15IFT, 

och dras med samma typ av systematiska felkällor (Bangsbo et al, 2008). 30-15IFT såväl som 

Yo-Yo IR är dock framtagna på grund av just det faktum att VO2max ensamt inte räcker för 

utvärdering av bollsportsutövares kondition och prestation. Idrottare som utför lagsporter 

med intermittent karaktär, alltså innehållande intervallmässig löpning (fotboll) eller korta 

byten (handboll, ishockey) utnyttjar till hög grad även sin anaeroba kapacitet, och sin 

förmåga till återhämtning. Detta används ofta som argument av både Buchheit (2010) och 

Bangsbo et al (2008) för att tester som 30-15IFT och Yo-Yo IR har en fördel mot kontinuerliga 

löptester som CT eller det traditionella beep-testet i utvärdering av just lagsportsutövares 

uthållighet (Buchheit et al, 2010; Buchheit, 2010; Bangsbo et al, 2008). Buchheit et al (2010) 

pekar även på skillnader mellan att springa och åka skridskor, och tog därför initiativet att 

anpassa 30-15IFT för ishockey som ett alternativ till Faught Aerobic Skating Test (FAST), som 

visserligen är ett isbaserat uthållighetsprov, men som inte innehåller riktningsförändringar 

(Buchheit et al, 2010). FAST har framställts av Petrella et al (2007) som ett säkert test, vilket 

inte Buchheit et al (2010) håller med om, och Petrella et al (2007) medger faktiskt en del 

systematiska felkällor med FAST som kan ligga bakom Buchheits (2010) skeptism mot FAST 

som ett validerat uthållighetstest för ishockeyspelare (Buchheit et al, 2010; Petrella et al, 
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2007). Båda lägren är dock överens om att ett isbaserat uthållighetstest bör föredras då 

skridskoåkning skiljer sig markant från löpning (Buchheit et al, 2010; Petrella et al, 2007). 

 

 

2. SYFTE 

 

Syftet var att undersöka överensstämmelsen mellan resultaten från det icke sportspecifika 

löpningsbaserade CT med resultaten från det mer sportspecifika 30-15IIT hos manliga 

juniorishockeyspelare. 

 

 

3. METOD 

 

3.1 Studiedesign 

Manliga juniorspelare i olika åldrar på ett certifierat elitishockeygymnasium deltog i studien. 

Studien baserades på kvantitativa mått på kondition, CT (mätt i tid) och 30-15IIT (mätt i antal 

nivåer). Testerna, ett CT och två 30-15IIT, utfördes och registrerades efter säsongen 2010-

2011. Varje spelare utförde 30-15IIT två gånger (rs 0,95, p= <0,01), där bästa resultatet 

användes i studien, på grund av att spelarna var obekanta med testet och på grund av 

svårigheten vid vändningar i hög hastighet. Alla tester genomfördes på morgonen vid samma 

tidpunkt med minst 48h emellan testerna. Spelarna var mer bekanta med CT så det utfördes 

endast en gång. Under samtliga testtillfällen var samma testledare närvarande. På grund av 

skillnader i utrustning fick målvakter delta med utespelarutrustning. Dynamisk uppvärmning 

genomfördes i 10 minuter inför varje test. Uppvärmningen för CT skedde på barmark och för 

30-15IIT på is. 

 

3.2 Coopertest 

CT sprangs 7,5 varv runt en 400 meters löparbana utomhus, iklädd valfria träningskläder och 

testpersonerna uppmanades att springa 3000 meter på kortast möjliga tid. 
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3.3 30-15 Intermittent Ice Test 

Testet utfördes enligt Buchheits protokoll med full utespelarutrustning och klubba (Buchheit 

et al, 2010). Två linjer uppmättes från mittlinjen (20 meter åt varje håll) med vanligt 

måttband och utmärktes med koner på ett sådant sätt att spelarna kunde åka i fyra stora 

korridorer. Ljudspåret i denna studie erhölls från Buchheit och spelades upp från CD-skiva 

med en bärbar CD-spelare. För vidare instruktioner se bilaga 1. 

 

3.4 Statistiska analysmetoder 

Resultaten behandlades i SPSS 16.0.1 av SPSS Inc. Testresultaten från CT och 30-15IIT 

jämfördes med varandra för att undersöka överensstämmelsen av de båda resultaten med 

Spearman’s korrelationskoefficient (rs). En korrelationskoefficient av rs >0,8 krävdes för att 

en överensstämmelse skulle anses finnas, där en korrelation mellan bra värden på CT och 

bra värden 30-15IIT ger en negativ korrelation (Rosner, 2005). Data rapporterades som 

medelvärde (m) ± standardavvikelse (SD), samt median (md) och range användes för att 

förtydliga resultaten. 

 

3.5 Etiska aspekter 

Samtliga tester utfördes under elithockeygymnasiets ordinarie skoltid, med skolans 

ansvarige närvarande. Deltagandet i studien var frivilligt och deltagarna kunde hoppa av 

studien när som helst utan att förklaring krävdes. Uppgifter om deltagarna behandlades 

konfidentiellt. Studiedesignen godkändes på förhand av elithockeygymnasiets ansvarige. 
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4. RESULTAT 

 

24 manliga juniorishockeyspelare från ett certifierat elithockeygymnasium deltog i studien, 

varav 22 slutförde den (ålder: 17,9 ± 0,8). 2 deltagare utförde inte båda testerna och 

fullföljde därmed inte studien. 

Deltagarna sprang CT på m (SD) 11,7 ± 0,7 (md: 11,9, range: 10,1 – 12,9) minuter och nivån 

på 30-15IIT var m (SD) 14,7 ± 1,4 (md: 15, range: 12 – 17). Resultaten finns beskrivna i tabell 

1. 

               

 

Tabell 1.  Resultat i CT och 30-15IIT, 
n=22.             

   
 

CT (min) 
 

30-15IIT (nivå)   
 

  
 

m   SD md 
     

Range   m   SD md Range   
   

 
11,7 ± 0,7 11,9   10,1 - 12,9 14,7 ± 1,4 15  12 - 17    

   
            

  
 

    
n: antal, m: medelvärde, SD: standardavvikelsen, md: median 

  
 

               Överensstämmelsen mellan CT och 30-15IIT gav en korrelationskoefficient (rs) på -0,39 (p = 

0,073) och finns beskriven i figur 1. 
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5. DISKUSSION 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan ett icke sportspecifikt löpbaserat 

test (CT) och ett mer sportspecifikt test (30-15IIT). Resultatet visade på att det inte fanns 

någon överensstämmelse, med en korrelationskoefficient (rs) på -0,39, mellan CT och 30-

15IIT. Resultaten stämmer med tidigare forskning (Buchheit et al, 2010; Bangsbo et al, 2008). 

Buchheit et al (2010) visade att 30-15IIT kan med fördel användas utan inlärning (Buchheit et 

al, 2010). Författarna i denna studie valde ändå att utföra testet 2 gånger för att minska 

risken för systematiska felkällor såsom kännedom, dagsform och motivation. Båda 30-15IIT 

testen utfördes vid samma tidpunkt på dygnet med mellanrum på 48h. Det observerades 

ingen märkbar skillnad i prestation mellan de 2 testen, vilket styrker testets reliabilitet. 30-

15IIT har så här långt bara utvärderats mot den löpbaserade motsvarigheten 30-15IFT med 

goda resultat (Buchheit et al, 2010), så det behöver utvärderas i fler studier innan det kan 

sägas vara nog validerat. Buchheit (2010) påpekar även testets överskattning av VO2max, och 

förklarar det med att testpersonerna utnyttjar sin anaeroba kapacitet för att klara att 

springa de sista intervallerna. Det här kan ge missvisande uppskattningar av VO2max, så även 

om tränarna enligt rekommendation normalt räknar bort de tre sista etapperna från 

resultaten kan det vara viktigt att komma ihåg individuella skillnader i anaerob kapacitet 

(Buchheit, 2010). Det kan alltså vara nödvändigt, enligt Buchheit (2010), att utföra ett 

laborationsbaserat VO2max prov och ett sprinttest för att utvärdera skillnaden mellan en 

testpersons maximala löphastighet och den löphastighet som utgör VO2max. Den kunskapen 

kan sedan användas för att göra en korrekt utvärdering av resultaten från 30-15IIT 

(Buchheit, 2010).  

Testpersoner obekanta med CT har svårare än testpersoner bekanta med testet att 

bestämma sin farthållning under löpningen för bästa möjliga resultat, vilket i slutändan kan 

ge missvisande uppskattningar av VO2max, och tros ligga bakom en del problem med 

reliabilitet (Penry et al, 2010). I den nuvarande studien tros detta inte vara ett problem 

eftersom testpersonerna är bekanta med CT. Liksom 30-15IIT är motivation också en 

avgörande faktor för resultatet i CT (Cooper, 1968). Goda resultat i CT är ett bra mått på 

syreupptagningsförmågan, men då löpningen sker i ett kontinuerligt tempo rakt fram visar 
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det inte uthållighetsförmåga inom flera lagidrotter som är av intermittent karaktär, alltså där 

löpningen sker intervallmässigt och innehåller mycket riktningsförändringar. Bangsbo et al 

(2008) framhåller att maratonlöpare visar signifikant lägre resultat i Yo-Yo IR än framför allt 

fotbollsspelare (Bangsbo et al, 2008). Studier av Bangsbo et al (2008) och Castagna et al 

(2005) visar också en korrelation mellan testresultat och idrottsnivå på utövarna, det vill 

säga ju högre nivå en idrottare befinner sig på, desto bättre resultat i Yo-Yo IR testet 

(Bangsbo et al, 2008; Castagna et al, 2005). Studien gjord av Castagna et al (2005), där 

utövarna var fotbollsdomare på olika nivåer, visade ingen korrelation mellan domarnas 

idrottsnivå och resultat i CT, men väl mellan idrottsnivå och resultat i Yo-Yo IR. Det styrker 

argumenten för att ett intervallmässigt löptest för bollidrottare bör föredras framför ett 

kontinuerligt löptest (Castagna et al, 2005). Detta används ofta som argument av både 

Buchheit (2010) och Bangsbo et al (2008) för att tester som 30-15IFT och Yo-Yo IR har en 

fördel mot kontinuerliga löptester som CT i utvärdering av just lagsportsutövares uthållighet 

(Buchheit et al, 2010; Buchheit, 2010; Bangsbo et al, 2008). Förklaringen tros vara att 

riktningsförändringarna intensifierar löpningen, och att dessa idrottare är duktiga på att 

även utnyttja sin anaeroba förmåga under intervallmässiga sprinter (Bangsbo et al, 2008; 

Buchheit, 2010). CT kan inte förutse dessa förmågor då löpningen pågår i ett kontinuerligt 

tempo rakt fram. Detta kan, med tanke på ishockeyns karaktär, vara en förklaring till 

skillnaderna i resultat mellan CT och 30-15IIT även i denna studie. Observationer i denna 

studie har visat att resultat i CT i vissa fall kan förutse resultat i 30-15IIT, och i andra fall inte. 

Vi tror i enlighet med Buchheit (2010) och Bangsbo et al (2008) att det beror på individuella 

skillnader i aerob och anaerob kapacitet (Buchheit, 2010; Bangsbo et al, 2008). Enligt 

befintlig forskning så skulle den aeroba kapaciteten (VO2max) kunna påskynda 

återhämtningen från intermittent arbete, bland annat genom ökad mängd VO2 i vila och 

genom ökad kreatinfosfat restitution, som även kan leda till ökad poweråterhämtning 

(Tomlin & Wenger, 2001). Det kan möjligen finnas en VO2max tröskel bland bra tränade, där 

en vidare ökning av VO2max inte bidrar till ännu snabbare återhämtning (Tomlin & Wenger, 

2002; Hoffman et al, 1999). Hoffman et al (1999) fann inget signifikant samband mellan 

VO2max och återhämtning från högintensivt intermittent arbete för unga basketspelare 

(Hoffman et al, 1999). Även Carey et al (2007) gjorde en studie med syftet att undersöka 

sambandet mellan VO2max och uttröttningsgrad från högintensiv skridskoåkning för college 
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ishockeyspelare. I studien medverkade 11 stycken kvinnor som alla utförde ett test av 5 x 1 

varv runt en ishockeyrink med 30 sekunders vila mellan varven, samt ett VO2max test på 

löpband. Carey et al (2007) kom fram till att det fanns ingen till måttlig korrelation 

(korrelationskoefficient -0,42, p = >0,05) mellan VO2max och återhämtning från intermittent 

högintensiv träning. De nämner också att hockeyns kravprofil kan göra det möjligt för 

spelare att återhämta sig oberoende av den aeroba kapaciteten, detta på grund av relativ 

lång vila mellan byten, utvisningar, avblåsningar och timeouts med mera (Carey et al, 2007). 

 
5.2 Metoddiskussion 
Vi valde att arbeta med ett elithockeygymnasium då vi antog att spelare på denna nivå kan 

ge säkrare resultat för testernas validitet av idrottsspecifik uthållighet. Spelare på denna nivå 

bör vara bättre tränade i sin idrott. Deltagarna valdes ut efter tillgångsprincipen vilket gör att 

resultaten bäst speglar just denna grupp. Författarna hade föredragit ett större 

deltagarantal, men detta var inte möjligt på grund av brist på lag i närheten och svårigheter 

med tillgång till ishall i slutet av säsongen. Den statistiska säkerheten i denna studie kunde 

ha stärkts med ett större antal spelare. Dock så anser vi ändå att resultatet från denna studie 

ger en fingervisning om testernas skillnad i validitet som uthållighetsprov för manliga 

juniorer inom svensk elitishockey. 

Vi valde varianten av Coopertestet där deltagarna springer 3 km på kortast möjliga tid därför 

att den varianten är vanlig inom svensk idrott, och därför att det är just den varianten som 

vår testgrupp normalt använder sig av. Vilken variant av Coopertestet som användes tror 

inte vi hade påverkat vårt resultat nämnvärt. Löpning i 3 km har dock den praktiska fördelen 

att alla testdeltagare springer samma sträcka, och slutar därmed vid samma mållinje, vilket 

underlättar för testledarna vid testning av en större grupp personer, exempelvis ett helt 

idrottslag. Coopertestet kan, enligt denna studie och tidigare studier inte förutse 

idrottsspecifik uthållighet (Buchheit 2010; Bangsbo et al, 2008). Vi anser ändå att 

Coopertestet är ett bra och enkelt test för att utvärdera idrottares grundkondition, alltså 

syreupptagningsförmåga.  

Vi valde att använda 30-15IIT för att det var det enda intermittenta uthållighetstestet på 

marknaden anpassat för ishockey som vi kände till inför denna studie. Vi ansåg det vara ett 

intressant test att studera utifrån vår tes om att intermittenta uthållighetstest torde ge en 
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bättre utvärdering av uthålligheten i en ishockeyspelares idrottsspecifika kravprofil. Vi anser 

ändå att det behöver göras fler studier som testar dess validitet och reliabilitet innan det kan 

marknadsföras som ett säkert test. Vi tror dock att 30-15IIT har stor potential att kunna bli 

ett viktigt utvärderingsverktyg inom ishockey. Det gick enkelt och snabbt att förbereda, och 

spelarna kan utföra testet på is under ordinarie träningstid. En nackdel vi såg var att det kan 

vara svårt att testa ett helt lag samtidigt, då det blir risk för trängsel på isen. Då testet tar 

relativt kort tid att utföra så ser vi dock inte några större problem med det, och jämfört med 

ett laborationsbaserat VO2max prov är det fortfarande ett betydligt enklare och smidigare 

test. 

 

5.3 Slutsats 

Som nämndes i inledningen så använder sig ishockeygymnasier av Coopertestet för att mäta 

kondition, det är ett bra test för just detta syfte, men räcker inte för att förutse uthållighet i 

ishockey. Enligt denna studie fanns det ingen överensstämmelse mellan CT och 30-15IIT, 

vilket förmodligen beror på att testerna mäter olika aspekter av uthållighet. Vi anser att ett 

intermittent uthållighetstest som även mäter anaerob förmåga bör ingå i en utvärdering av 

en spelares fysiska profil. 30-15IIT är ett sådant test, som dock behöver utvärderas i fler 

studier för att klassas som ett validerat test. Vidare testning bör även kunna klargöra frågan 

om hur stor betydelse syreupptagningsförmågan respektive den anaeroba förmågan har för 

en ishockeyspelares prestation.  

 

5.4 Praktiska applikationer 

För att träningen ska kunna anpassas individuellt, och hjälpa en spelare att nå upp till 

idrottens kravprofil är testning av den fysiska förmågan en nödvändighet för 

träningsplaneringen. För att testa uthålligheten av ishockeyspelare anser vi att ett 

intermittent uthållighetstest (t.ex. 30-15IIT) bör ingå, då ett kontinuerligt test enligt denna 

studie, och tidigare studier (Buchheit, 2010; Bangsbo et al, 2008) har visat låg validitet för 

lagidrottares uthållighet. 
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7.1 Bilaga 1: 30-15IIT TESTPROTOKOLL 
 

 
 
Utförande: 
Testpersonerna (TP) börjar på punkt A och åker vid första signalen till punkt B och C.  Vid 
nästa signal ska dem vara innanför 3m zonen (svarta tunna sträcket) på punkt B och vid 
nästa signal måste dem hinna till 3m zonen vid punkt C. Sedan vänder TP och fortsätter till 
punkt A via B och vid nästa signal måste dem vara vid 3m zonen B osv. TP fortstätter fram 
och tillbaka tills slutsignalen går (efter 30 sekunder). Därefter är det passiv vila i 15 sekunder. 
Slutsignalen behöver INTE komma exakt vid en punkt, utan kan komma i mitten mellan 2 
punkter (detta på grund av att sträckan gradvis ökar efter varje runda). Om slutsignalen 
ljuder mellan någon av punkt A-C så glider testpersonerna i samma färdriktning till nästa 
linje och vilar där. Om slutsignalen ljuder exakt vid en punkt så stannar TP vid den punkten.  
Efter 15 sekunder startar en ny runda i ett högre tempo. Efter varje 30 sek omgång höjs 
tempot men vilan är fortfarande 15 sekunder.  
Testet fortsätter för TP tills 1) TP bryter av egen vilja (slutkörd) eller 2) TP på signal inte 
hinner fram till en 3m zon TRE gånger irad under samma omgång. 

 TP måste alltid fram till slutkonan innan han vänder och passera den med minst 1 skridsko. 

 TP ska helst vid varje signal befinna sig i slutet av någon av punkterna A,B,C. 

 Det är viktigt att TP inte har för hög/låg hastighet. Detta medför TP gör av med onödig energi 

och förmodligen åker ut för tidigt. 

 Slutsignalen avslutar BARA en omgång och inte någon sträcka man ska hinna.  

 Den sista klarade omgången räknas som TPs resultat. 

 Använd gärna olika sorters koner till 3m zonerna och slutkonerna, underlättar för TP. 

Stoppa flera koner längs punkterna och 3m zonerna så att varje TP får en egen bana, det 

försäkrar att TP åker rakt fram och tillbaka, samt inte kör ivägen för varandra. 

 


