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Sammanfattning 
Det finns ett stort problem med hjärnskakningar inom kontaktsporter och en utav dessa 
sporter är ishockey. Hjärnskakningar påverkar hälsan negativt och vid upprepade 
hjärnskakningar, som ofta uppstår i ishockey, kan spelare tvingas förtidspensioneras. 
Eftersom att det är ett stort problem som kan ge allvarliga konsekvenser behövs en bättre 
förståelse inom ämnet. Denna rapport har fokuserat på att ta fram farter precis innan en 
tackling har skett samt spelarnas kontaktdelar (islagsdelar). Informationen har samlats in 
genom analysering av 10 stycken videoklipp där en tackling har resulterat i en hjärnskakning. 
Analysen av videoklippen genomfördes i mjukvaran SkillSpector där 3D farter har tagits fram 
för både den attackerande och skadade spelaren. Vid analyserna identifierades också 
islagsdelarna. Resultaten har jämförts med en referensgrupp från ett tidigare 
kandidatexamensarbete där tacklingar som inte resulterat i en hjärnskakning har analyserats. 
Slutsatsen från detta arbete är att farterna för spelarna i intressegruppen som drabbats av 
hjärnskakning hade en högre signifikant medelfart än motsvarande spelarna från det tidigare 
arbetet. Vidare indikerade resultaten att den tacklades fart är en faktor som kan ha en stor 
påverkan på utfallet av tacklingen. Från resultatet i detta arbete visas det att av tacklingar 
som kan leda till hjärnskakning är axel mot käke den vanligaste kombinationen.  
 
  
 
  
 
Nyckelord: Hjärnskakning, Ishockey, SkillSpector, Videoanalys, NHL, SHL 
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Abstract 
There is a major issue with concussion within contact sports and one of these sports is ice 
hockey. Concussions have a negative effect on health and repeated concussions, which 
often occur in ice hockey, can force players to retire early. Since it is such a major problem 
that can result in serious consequences, a better understanding within the field is needed. 
This report has focused on speeds right before a player was tackled as well as the players 
contact body parts. The information was collected by analyzing 10 video clips where a tackle 
took place that resulted in a concussion. The video clips were analyzed using the software 
SkillSpector, where 3D speeds were collected for both the attacking and the injured players. 
The contact body parts were also identified during the analysis. The results were compared 
to a reference group from an earlier bachelor degree project where tackles that did not result 
in a concussion were analyzed. The conclusion from this project is that the speeds for the 
players in the interest group were proven to have a significantly higher mean speed than the 
players from the earlier project. Furthermore, the results indicate that the tackled players 
speed can have a larger impact on the outcome of the tackle than the speed of the attacking 
player. From the results in this project it is shown that, of the tackles that could lead to a 
concussion, shoulder to jaw was the most common combination. 
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1. Introduktion 
Varje år inträffar flera än ett par hundra tusen personskador i samband med fysisk aktivitet i 
Sverige (1). Det finns ett stort problem med personskador inom sporter såsom ishockey (2). 
Enligt en studie utförd av Flik et al. är hjärnskakning den vanligaste skadan inom ishockey 
(3) och det är även en av de kontaktsporterna med högst antal uppkomna hjärnskakningar 
(4). I världen finns det drygt 1.7 miljoner registrerade ishockeyspelare i ungefär 70 olika 
länder (5). Enligt en studie utförd av Pauelsen et al. där hjärnskakningar studerades under 
29 säsonger i SHL, Svenska hockelyligan, har antalet hjärnskakningar i ishockey ökat 
signifikant de senaste åren (2). Spelarna löper en stor risk att drabbas av en hjärnskakning 
under spelets gång, ibland till och med flera gånger per säsong hävdar Paulsen et al. Enligt 
studien där 267 spelare observerades drabbades 34% av hjärnskakningar. Av de spelarna 
som drabbades fick 37% mellan två till fyra hjärnskakningar och 4% mellan 5 till 6 
hjärnskakningar. I NHL, National Hockey League, där lag från Kanada och USA tävlar, har 
liknande problem med upprepade hjärnskakningar uppstått (6).  
  
Att så pass många hjärnskakningar uppkommer i ishockey kan vara relaterat till de höga 
farterna som utövas i spelet, som kan vara upptill ca 13 m/s (4). Det kan även bero på 
spelarnas kontakt med hårda ytor såsom sargen, målstolpar och andra spelare. 
Hjärnskakningarna kan ge konsekvenser för spelarna så som att de exempelvis kan behöva 
förtidspensioneras eller frånvara från matcher (7). Enligt Izraelski tros antalet spelare som 
behövt förtidspensionera sig på grund av hjärnskakningar vara åtminstone dubbelt så många 
som dokumenterat, trots strikta policys (8). Hjärnskakningar inom ishockey är därför ett stort 
problem där mer förståelse behövs om vilka faktorer som är avgörande vid en kollision för att 
resultera i en hjärnskakning.  
  
Enheten för neuronik på KTH arbetar med att minska antalet skador mot huvud och nacke 
från yttre våld samt med att utveckla nya innovationer för kliniska behandlingar (9). Ett 
projekt som startades 1996 på denna enhet var för att förbättra hjälmar och testmetoder för 
hjälmar och därmed utveckla bättre skydd mot skallen och mot hjärnskador. Detta arbete 
kommer att vara en del i det projektet och kommer att fokusera på att få fram farter som 
uppstår vid kollisioner som har resulterat i hjärnskakning.  Ett tidigare 
kandidatexamensarbete har genomförts inom detta område (10). Det arbetet har haft fokus 
på att analysera videosekvenser där det har skett en kollision som inte har resulterat i en 
hjärnskakning. En del av resultaten från det arbetet ska jämföras med resultaten från detta 
arbete. 
 
Syftet med detta arbete, tillsammans med tidigare och framtida projekt, är att bidra till en 
ökad förståelse för vad som kan orsaka en hjärnskakning. Detta ska uppnås genom att 
samla kvantitativ data. Med hjälp av en fördjupad förståelse kan förhoppningsvis säkrare 
skyddsutrustning för ishockeyspelare utvecklas. 
 

1.1 Mål  
Målet är att identifiera farter före en kollision hos den skadade och den attackerande 
spelaren och sedan ska de framtagna farterna jämföras med farter framtagna från ett tidigare 
kandidatexamensarbete. En kvalitativ analys av kontaktytor vid kollision, det vill säga 
kombinationen av islagsdelarna, ska även utföras.   
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1.2 Avgränsningar 
Endast videoklipp som uppfyller dessa krav ska användas: 

• HD kvalitet.  
• Minst två vinklar.  
• Tacklingen ska synas väl i kameravinkeln. 
• Verifierad hjärnskakning av den skadade. 
• Videoklipp från NHL och SHL. 
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2. Bakgrund 
Denna sektion kommer först behandla ämnet hjärnskakning, dess definition, symptom, 
behandling, rehabilitering samt de policys NHL och SHL har kring hjärnskakningar. Sedan 
kommer den väsentliga skyddsutrustningen i NHL och SHL att beskrivas. Till sist beskrivs 
det tidigare arbetet som genomförts inom samma område.  

2.1 Hjärnskakning 
Hjärnskakning är den vanligaste hjärnskadan (11). En hjärnskakning är en skada som kan 
orsakas av ett slag mot huvudet eller av ett plötsligt stopp vid en rörelse av huvudet och den 
kan bli mer eller mindre allvarlig (11-12). Hjärnan har olika sorters skydd i form av tre hinnor 
och cerebrospinalvätska som finns mellan två av hinnorna (13). Cerebrospinalvätskan verkar 
stötdämpande för hjärnan (13) men en kraftig stöt kan ändå göra att hjärnan studsar mot 
skallbenet (14). En hjärnskakning kan kännetecknas av en plötslig och tillfällig medvetslöshet 
som kan vara i allt ifrån ett par sekunder till timmar, svårigheter att se och dålig balans (11). 
  
Definition 
En definition för hjärnskakning är: ”Concussion is a brain injury and is defined as a complex 
pathophysiological process affecting the brain, induced by biomechanical forces...” (12), 
(“Hjärnskakning är en hjärnskada och definieras som en komplex patofysiologisk process 
som påverkar hjärnan och som orsakas av biomekaniska krafter...” Egen översättning). 
Denna definition bestämdes i en konferens i Zürich år 2012. Den konferensen är en av de 
konferenser som anordnats i syfte att öka säkerheten och hälsan för idrottare som kan eller 
har drabbats av hjärnskakningar. Dessa konferenser har även anordnats i Wien år 2001, 
Prag år 2004 samt i Zürich år 2008.  
 
Symptom 
Enligt Tegner et al. kan flera olika fysiska symptom uppstå vid en hjärnskakning, såsom 
illamående, medvetslöshet, nedsatt balansförmåga, huvudvärk, hörsel- och synnedsättningar 
samt yrsel (15). Enligt samma artikel kan nedsatt hjärnfunktion också vara ett resultat av 
hjärnskakning som kan resultera i exempelvis overklighetskänsla eller långsammare 
reaktionstider. Vidare kan även beteendeförändringar som förvirring och emotionell obalans 
också uppstå hos den skadade. Vissa symptom kan uppstå direkt efter hjärnskakningen och 
vissa symptom kan visa sig flera timmar efter att hjärnskakningen skett enligt Tegner et al. 
 
Normalt försvinner symptomen av en hjärnskakning efter några veckor enligt Daneshvar et 
al. (16). Vidare skriver han att upprepade hjärnskakningar kan leda till 
hjärnskakningssyndrom som kan vara i form av exempelvis kronisk huvudvärk, stress och 
humörsvängningar.  Det kan uppstå flera månader efter skadan och dessa syndrom kan 
hålla i sig i månader eller till och med flera år. Sjukdomar som depression, demens, kronisk 
traumatisk encefalopati (CTE), Parkinson samt ALS förknippas också med upprepade 
hjärnskakningar enligt samma artikel. 
  
Behandling 
Enlig artikeln skriven av Daneshvar et. al ska den som har en misstänkt hjärnskakning alltid 
tas omhand och flyttas till en lugn miljö för vidare observation (16). Personen ska enligt 
artikeln inte lämnas utan uppsyn de första timmarna då fler symptom kan uppträda. Den 
skadade personen bör föras till sjukhus och bli undersökt av läkare om personen är 
medvetslös eller okontaktbar enligt Daneshvar et al. En datortomografi eller MR-
undersökning kan behövas göras för att exempelvis undersöka om en blödning har uppstått 
inuti hjärnan. Till sist står det även att det inte finns någon speciell behandling för en 
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hjärnskakning men att hjärnan måste få tid att återhämta sig, den skadade får alltså inte 
utföra någon psykisk eller fysisk aktivitet. 
  
Rehabilitering 
Enligt riktlinjerna som togs fram i den internationella konferensen Zürich år 2012 bör en 
spelare som drabbats av hjärnskakning gå igenom flera typer av tester (12). För att spelaren 
ska få komma tillbaka och börja spela matcher igen bör hen vara helt fri från symptom och 
också genomföra neurologiska och kognitiva tester. Dessa tester ska visa att spelaren har 
normala värden. Spelarna bör följa ett protokoll, innehållande sex stycken steg, för att få 
komma tillbaka till spelet igen.  
  
Enligt SCAT3 protokollet, som även nämns i riktlinjerna för konferensen i Zürich, innefattar 
det första steget både fysisk och psykisk vila samt återhämtning (12, 17). När alla värden är 
normala kan atleten sedan påbörja rehabiliteringen där andra steget är lätt träning såsom 
promenader och cykling. Om inget symptom återkommer kan personen gå vidare till det 
tredje steget enligt protokollet: Sportspecifik träning som inte ger några effekter på huvudet. 
När spelaren är redo för det fjärde steget innebär det att atleten kan fortsätta med 
teknikövningar med laget, först utan kroppskontakt. Enligt protokollet kan idrottaren sedan gå 
vidare till det femte steget där teknikövningar med full kroppskontakt får utövas. Det sjätte 
och sista steget i protokollet innebär att idrottaren får börja tävla eller spela matcher som 
normalt igen. Om något symptom uppkommer vid något av stegen i SCAT3 protokollet bör 
personen vila i minst ett dygn och sedan börja om på steget innan (12). Om något symptom 
uppkommer vid det steget som återupprepas bör ny medicinsk bedömning göras. 
 
Policys 
NHL har policys för att utvärdera och ta hand om spelare som misstänks ha fått en 
hjärnskakning eller har diagnostiserats med hjärnskakning (17-18). Hockeyligan använder 
bland annat protokollet SCAT3 som verktyg när de utvärderar spelare från 13 års ålder. 
Protokollet är designat för att användas av medicinskt utbildad personal och använder olika 
specifika skalor för att diagnostisera spelarna och avgöra hur allvarlig hjärnskakningen är. 
Olika undersökningar i form av kognitiva och fysiska utvärderingar ska också utföras i olika 
steg enligt detta protokoll. Trots strikta policys tros antal spelare som behövt 
förtidspensionera sig på grund av hjärnskakningar vara åtminstone dubbelt så många än 
som dokumenterats enligt Izraelski (8). Enligt honom beror osäkerheten kring de riktiga 
siffrorna på NHLs försiktighet av att dela med sig av spelarnas sjukdomsorsaker och 
sjukdomsförlopp.  

2.2 Skyddsutrustning 
Enligt SHLs regelbok 2014-2018 har skyddsutrustningen framförallt syftet att skydda 
spelaren men även att inte åstadkomma några skador hos motspelaren (19). Vidare står det 
att ishockeyspelarna i SHL ska ha följande skyddsutrustning: Armbågsskydd, ansiktsskydd, 
handskar, suspensoar, hjälm, axelskydd, halsskydd och benskydd. NHL använder liknande 
skydd (20). De skydd som är intressanta i denna rapport är hjälmen och ansiktsskyddet 
eftersom att de skyddar huvudet. Även axel- och armbågsskydd är intressant då många av 
hjärnskakningarna i undersökningen har orsakats på grund av slag och tacklingar med 
armbåge samt axel.  
  
I SHLs regelbok 2014-2018 förklarades det att ansiktsskydd finns i två olika varianter; 
antingen som heltäckande ansiktsskydd eller ett visir (19).  Med hjälp av det heltäckande 
ansiktsskyddet ska ingen klubba eller puck kunna tränga igenom. Det är damspelare samt 
juniorspelare som är under 18 år som ska ha på sig det heltäckande ansiktsskyddet i SHL. 
Har spelaren ett visir ska det kompletteras med ett tandskydd. Enligt NHLs regelbok 2016-
2017 ska endast spelare som har spelat mindre än 25 matcher bära en visir (20).  
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För armbågsskyddsmaterialet gäller detsamma för NHL och SHL (19-20). Enligt deras 
regelböcker ska materialen som armbågsskydden utvändigt är gjorda av vara utav ett mjukt 
gummi eller ett annat likvärdigt material och får inte vara tjockare än 1,27 centimeter. 
  
Hjälmarna som ishockeyspelarna ska bära i SHL måste vara certifierande och vara speciellt 
avsedda för ishockey (19). För NHL krävs det endast att hjälmarna som spelarna bär är 
godkända av ligan (20). I både NHL och SHL ska hjälmen bäras under hela tiden då 
spelaren deltar i matchen (19-20).  

2.3 Tidigare arbeten 
Resultaten från detta arbete ska jämföras med ett tidigare kandidatexamensarbete som 
genomförts på KTH inom samma område (10). I den rapporten undersöktes 26 fall av 
tacklingar i ishockey där hjärnskakning inte uppstod och delar av det arbetet användes som 
en referensgrupp till detta arbete. De delar av resultatet som användes från rapporten är 
framförallt farter precis innan en kollision hos den tacklade respektive attackerande spelaren 
(se tabell 1). Vidare jämfördes även kombinationen av islagsdelar, det vill säga de 
kroppsdelar eller föremål som kolliderat vid tacklingen. Av de 26 fall som analyserades vid 
det tidigare arbetet användes endast 24 vid jämförelsen. De två fall som inte användes var 
fall 25 och 26 vilka är markerade med rött (se tabell 1).  
  
I fall 2 trycker den attackerande spelaren in den tacklade spelarens huvud mot plexiglaset, 
vilket är varför både den tacklade och den attackerande spelarens farter är intressanta och 
anges i tabellen (se tabell 1). Fartintervallet från det tidigare arbetet var 0,14-21 m/s (se 
tabell 3). I fallen där det uppstått en tackling mellan två spelare anges först den kroppsdel 
som den attackerande spelaren använt vid tacklingen under kolumnen “Islagsdelar”, och 
sedan den tacklade spelarens kroppsdel som fick slaget. I fallen där det är en kollision 
mellan skadad spelare och föremål angavs vilken kroppsdel hos den skadade spelare som 
fick slaget först och sedan föremålet. 
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Tabell 1: Eget sammanställt data från resultat av tidigare arbete. 
  
Videosekvens 
nr 

Fart 
attackerande 
spelare [m/s] 

Fart 
tacklad 
spelare [m/s] 

Islagsdelar 

1 4,3 0,63 Arm mot huvud 
2 21 0,14 Axel mot huvud samt 

huvud mot plexiglas. 
3 0,46 2,9 Axel mot hjälm 
4 6,4 0,91 Axel mot hjälm 
5 - 3,7 Axel mot framsida av 

ansikte 
6 1,4 1,2 Axel mot framsida av 

ansikte 
7 0,49 0,48 Axel mot axel 
8 9,0 2,0 Axel mot hjälm 
9 9,7 3,0 Arm mot bröst 
10 9,2 4,9 Axel mot sida av ansikte 
11 4,5 4,5 Armbåge mot framsida av 

ansikte 
12 7,7 3,4 Arm mot huvud 
13 1,7 0,44 Axel mot hjälm 
14 5,8 0,15 Axel mot bröst 
15 1,0 0,35 Axel mot framsida av 

ansikte 
16 5,9 8,0 Axel mot framsida av 

ansikte 
17 12 6,2 Axel mot Axel 
18 - 1,1 Huvud mot plexiglas 
19 3,1 1,9 Axel mot axel 
20 5,8 2,7 Händer mot nacke 
21 8,0 4,0 Axel mot nacke 
22 12 4,7 Axel mot sida av ansikte 
23 - 4,9 Huvud mot is 
24 5,5 1,5 Arm mot bröst 
25 - 1,1 - 3,4 Rygg mot skyddskant 
26 0,51 - 0,34 0,46 – 1,8 Arm mot huvud 
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De vanligaste kombinationerna av islagsdelar i referensgruppen var axel mot hjälm samt axel 
mot framsida av ansikte (se tabell 2). Vidare var axel mot axel den näst vanligaste 
kombinationen.  
 
Tabell 2. Denna tabell visar en sammanställning av hur många fall från de 24 videoklippen i referensgruppen 
som innefattade samma kombination av islagsdelar.  
Islagsdelar Antal Procent (%) 

Axel mot hjälm 4 17 
Axel mot framsida av ansikte 4 17 
Arm mot huvud 2 8,0 
Arm mot bröst 2 8,0 
Armbåge mot framsida av ansikte 1 4,2 
Huvud mot plexiglas 1 4,2 
Huvud mot is 1 4,2 
Axel mot bröst 1 4,2 
Axel mot nacke 1 4,2 
Axel mot axel 3 13 
Axel mot huvud samt huvud mot 
plexiglas. 

1 4,2 

Axel mot sida av ansikte 2 8,0 
Händer mot nacke 1 4,2 
  
  
För att kunna jämföra resultaten har lägesmått såsom medelvärde och median beräknats 
från referensgruppen (se tabell 3). Även max- och minvärde för respektive tacklad och 
attackerande spelare har identifierats.  
  
Tabell 3. Denna tabell är en sammanställning av referensgruppens lägesmått samt fartintervall för 
tacklad respektive attackerande spelare. I kolumnen ”Alla spelare” är både den attackerande och 
tacklade spelarens farter inkluderade.  

  Attackerande spelare Tacklad spelare Alla spelare  
Medelvärde för fart [m/s] 6,4 2,7 4,4 
Median för fart [m/s] 5,8 2,3 3,7 
Maxvärde för fart [m/s] 21 8,0 21 
Minvärde för fart [m/s] 0,46 0,14 0,14 
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3. Metod 
Denna sektion kommer först att beskriva processen för urvalet av videoklipp och sedan 
beskrivs hur videoklippen justerades för att kunna användas vid vidare analys. Sist kommer 
en redogörelse för hur videoanalyserna genomfördes.  

3.1 Val av videoklipp  
Hockeyspelare från NHL och SHL identifierades på ligornas officiella hemsidor och sedan 
användes “spelarens namn” + “hit” som sökord i YouTube för att hitta videoklipp på 
tacklingar (21-22). Ett hundratal videoklipp undersöktes och från de videoklippen var det ett 
tjugotal som uppfyllde kraven. Ur de videoklippen som uppfyllde kraven kunde 10 användas 
för vidare analys. Alla kunde inte analyseras då olika faktorer gjorde att de inte var lämpliga. 
En kontroll av att den skadade spelaren drabbats av hjärnskakning gjordes genom en 
internetsökning där trovärdiga källor, som exempelvis att lagets tränare verifierade 
hjärnskakningen på NHL eller SHLs officiella hemsida. Det kontrollerades ytterligare att det 
var från tacklingarna i videoklippen som hjärnskakningen hade uppkommit. Vidare i denna 
text kommer den skadade spelaren att innebära den spelare som efter kollision/tackling har 
fått en hjärnskakning. 
  
Mjukvaran YTD Video Downloader 5.7.1 (GreenTree Applications SRL., Bukarest, 
Rumänien) användes för att ladda ner videoklippen. Sedan konverterades videoklippen till 
AVI-format med hjälp av mjukvaran WinX free MP4 to AVI 4.0.7 (Digiarty Software., 
Chengdu, Kina).  

3.2 Omarbetning av videoklipp 
För att kunna arbeta vidare med videoklippen användes mjukvaran VirtualDub 1.10.4 
(VirtualDub, utgivelseort okänd) för klippning av sekvenserna. Eftersom att en ishockeymatch 
filmas från olika håll med ett flertal olika kameror erhålls flera sekvenser av kollisionen från 
olika vinklar. På grund av detta utfördes en grovklippning av videoklippen för att samtliga 
sekvenser filmade från alla olika vinklar skulle erhållas. För vidare analysering behövdes två 
sekvenser per videoklipp väljas ut, som visade kollisionen från olika vinklar. Dessa 
sekvenser behövde också visa båda spelarna under hela kollisionsförloppet. Samma 
referenspunkter, vilket innebär identifieringsbara punkter med kända mått som exempelvis 
sargens höjd eller markeringar på isen, var även tvungna att vara synliga i båda 
sekvenserna. Därefter justerades de två utvalda klippen så att de startade och slutade 
samtidigt med samma antal bilder. Detta gjordes genom att hitta start- och slutpunkter som 
var identifierbara från båda kameravinklarna.  
  
De olika kamerorna som används vid inspelningar av ishockeymatcher har olika egenskaper. 
Vissa av dessa videokameror filmar i realtid samtidigt som andra kameror filmar i 
slowmotion. Detta innebar att de två sekvenser som valts ut kunde vara filmade med skilda 
bildfrekvenser. Bildfrekvenserna för de båda sekvenserna behövde därför identifieras för att 
få fram samma antal bilder i varje videoklipp. För att bestämma bildfrekvensen för en 
realtidssekvens valdes en startpunkt och slutpunkt ut. Tiden och antal bilder mellan start- och 
slutpunkten avlästes från VirtualDub och med hjälp av den informationen kunde 
bildfrekvensen för en realtidssekvens bestämmas. För att bestämma bildfrekvensen för en 
slowmotionsekvens valdes samma start- och slutpunkt ut som för den tillhörande 
realtidssekvensen. Antal bilder mellan start- och slutpunkten lästes av från VirtualDub och 
med hjälp av den kända tiden från realtidssekvensen bestämdes bildfrekvensen för 
slowmotionsekvensen. Om de två sekvenserna hade olika bildfrekvens behövdes justeringar 
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göras. Det videoklippet med högre bildfrekvens justerades genom att bilder klipptes bort från 
sekvensen, exempelvis klipptes varannan bild bort för att erhålla samma bildfrekvens. 

3.3 Kalibrering och rörelseanalys 
Mjukvaran SkillSpector 1.3.2 (Video4Coach., Odense, Danmark) användes för att kunna 
analysera videoklippen. För att kunna erhålla 3D-farter behövdes en rörelseanalys utföras i 
3D vilket innebar att två sekvenser med olika vinklar behövdes. Dessa sekvenser lades in i 
SkillSpector och användes som rörelseanlysvideos. Därefter valdes en kalibreringsvideo ut 
till respektive rörelseanalysvideo. Kalibreringsvideon som valdes var samma sekvens som 
valdes för den tillhörande rörelseanalysvideon.  Därefter kunde kalibreringen påbörjas.  
  

 
 
Figur 1: Denna bild visar när de bestämda 3D-kalibreringspunkterna skrivs in i SkillSpector. Punkterna i 
kalibreringsvideon sattes ut i den ordningen som 3D-kalibreringspunkterna är inskrivna i. Den första punkten som 
skrivits in är alltså den första punkten som sedan sätts ut i kalibreringsvideon.  
  

Kalibreringen utfördes genom att välja ut ett antal kalibreringspunkter som var detsamma för 
båda sekvenser. Dessa punkter skapade ett kartesiskt koordinatsystem i SkillSpector. 
Kalibreringspunkterna valdes med hjälp av kända referenspunkter som identifierades med 
hjälp av de aktuella regelböckerna från NHL (19) och SHL (18). Beroende på hur många 
referenspunkter som var synliga i de olika vinklarna valdes sex eller åtta kalibreringspunkter 
(se figur 1). Sedan markerades de valda kalibreringspunkterna ut i kalibreringsvideofilmernas 
första bild. Ibland behövdes uppskattningar av placering av kalibreringspunkterna göras i 
videon och detta gjordes med hjälp av MB-Ruler 5.3 (MB software solutions., Iffezheim, 
Tyskland). 
  
Efter att kalibreringen genomförts kunde rörelseanalysen påbörjas genom att välja 
rörelseanalyspunkter. Rörelseanalyspunkter var punkter på specifika kroppsdelar på 
respektive spelare som följdes genom hela sekvenserna. 3D-farterna som sedan erhölls var 
rörelseanalyspunkternas fart i sekvensen. Minst en rörelseanalyspunkt för respektive spelare 
valdes, men helst två punkter om dessa syntes från båda vinklarna (se figur 2).  
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Figur 2: Denna bild visar namngivning av rörelseanalyspunkterna där namnen kommer ifrån vart på kroppen 
rörelseanalyspunkterna ska markeras. Även definiering av vilken sida punkterna sitter på kroppen har gjorts. 
Detta är utfört i SkillSpector där alternativet att skapa en ny egen modell har valts och där ett val av antal önskade 
rörelseanalyspunkter gjorts. 
  
Rörelseanalyspunkterna markerades sedan ut i de båda sekvenserna bild för bild i hela 
sekvensen. Ibland behövdes placering av rörelseanalyspunkterna uppskattas på grund av 
dålig upplösning.. 

 
När kalibreringen och markering av rörelseanalyspunkter var gjord transformerades datan. 
Därefter skrevs den uträknade bildfrekvensen in i programmet för att få en sann tidsskala på 
grafen. Sedan utfördes en rörelseanalys och en graf med rörelseanalyspunkternas 3D-farter 
erhölls (se figur 3). 3D-farterna är relativa det fixa koordinatsystem som skapades under 
kalibreringen. I fallen där fler än en rörelseanalyspunkt per person markerades, valdes den 
punkt som bäst kunde identifieras i alla bilder som den punkt som senare användes i 
resultatet. 
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Figur 3: Denna bild innehåller en rörelseanalys-graf som visar 3D-farter från de rörelseanalyspunkter som 
markerats i videosekvenserna. Det gula strecket i grafen visar vilka farter rörelseanalyspunkterna har vid en 
specifik bild och tid. Vid bläddring av bilderna fram och tillbaka i videosekvenserna flyttar det gula strecket på sig. 
När den bild som visar ögonblicket precis innan kollisionen har identifierats, kan farterna läsas av vid tiden det 
gula strecket indikerar.  

3.4 T-test 
Förutom att beräkna lägesmått samt min- och maxvärde gjordes även ett T-test för att 
jämföra resultaten från detta arbete med resultaten från referensgruppen. För att identifiera 
om det föreligger en signifikant skillnad mellan medelvärdena i de båda grupperna ska P-
värdet vara mindre än 0.05. Om P-värdet är större finns det ingen signifikant skillnad mellan 
medelvärdena. Nollhypotesen var att det inte skulle finnas någon signifikant skillnad i 
medelvärde mellan grupperna. Detta test utfördes i programvaran Excel	(2016, Microsoft 
Corp., Redmond, WA, USA). T-testet som gjordes var tvåsidigt och oparat. Tre sådana t-test 
utfördes, i det första testet jämfördes alla spelarnas farter från referensgruppen med alla 
spelares farter från intressegruppen, alltså både de attackerande- och skadade/tacklade 
spelarna i de båda grupperna jämfördes. Det andra testet jämförde farterna hos endast de 
attackerande spelarna från referensgruppen med endast de attackerande spelarnas fart från 
intressegruppen. Till sist gjordes ett test som jämförde farterna hos endast de 
skadade/tacklade spelarna från referensgruppen med endast de skadade/tacklade spelarnas 
fart från intressegruppen. 
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4. Resultat 
I denna sektion kommer resultaten från 10 fall av tacklingar och kollisioner i ishockey att 
redovisas, där hjärnskakning uppstått hos den skadade spelaren. Först kommer farterna 
precis innan en kollision/tackling hos skadad respektive attackerande spelare att redovisas 
tillsammans med kombinationen av islagsdelarna (se tabell 4). Till sist kommer en jämförelse 
av intressegruppens och referensgruppens värden att redovisas (se tabell 7). Med 
intressegruppen menas hädanefter de 10 undersökta fallen i denna rapport som har 
resulterat i hjärnskakning. 

4.1 Farter och islagsdelar  
Tabell 4 är en sammanställning av resultaten från de 10 analyserade videosekvenserna.  
Den fart som är angiven för den attackerande och skadade spelaren för de fall där en 
tackling mellan två spelare skedde, är den fart de båda spelarna hade precis innan 
tacklingen. I de fall som innefattar en kollision mellan en skadad spelare och ett föremål 
angavs endast farten för den skadade spelaren precis innan kollisionen. I fallen 2 och 8 
anges endast farten för den skadade spelaren eftersom att denna spelare, efter tackling av 
den attackerande spelaren, har kolliderat med ett föremål som orsakat hjärnskakningen. Den 
attackerande spelarens fart var därför inte intressant. I fall 3 och 9 trycker den attackerande 
spelaren in den skadade spelaren mot sargen respektive plexiglaset, vilket var därför både 
den skadade och den attackerande spelarens farter var intressanta och anges i tabellen. I 
fallen där det uppstått en tackling mellan två spelare anges först den kroppsdel som den 
attackerande spelaren använt vid tacklingen under “Islagsdelar”, och sedan den tacklade 
spelarens kroppsdel som fick slaget. I fallen där det är en kollision mellan skadad spelare 
och föremål angavs vilken kroppsdel hos den skadade spelare som fick slaget först och 
sedan föremålet. De analyserade videosekvenserna kommer endast från hockeyligan NHL 
och den äldsta sekvensen är från år 2010 och den senaste från år 2017.  
 
Tabell 4: Denna tabell är en sammanställning av data från resultaten av de analyserade videoklippen.  
Videosekvens 
nr 
  

Liga  År  Fart  
attackerande spelare 
[m/s] 

Fart  
skadad spelare 
[m/s] 

Islagsdelar 
  

1 NHL 2016 8,5 9,1 Axel mot käke 

2 NHL 2010 - 7,7 Huvud mot is 
3 NHL 2017 5,4 3,2 Huvud mot sarg 

4. NHL 2016 10 3,4 Axel mot käke 
5. NHL 2016 6.0 5.3 Axel mot sida av ansikte 

6. NHL 2016 12 20 Axel mot käke 
7. NHL 2011 22 14 Axel mot käke 
8. NHL 2013 - 8,7 Huvud mot sarg 
9. NHL 2011 7,8 7.2 Huvud mot 

plexiglas 
10. NHL 2017 3.5 2.9 Huvud mot 

plexiglas 
 
Den vanligaste kombinationen av islagsdelar i intressegruppen var när den attackerande 
spelaren tacklade den andra spelaren med axeln mot käken (se tabell 5). De näst vanligaste 
islagsdelskombinationerna i intressegruppen var huvud mot sarg och huvud mot plexiglas.  
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Tabell 5: Denna tabell visar en sammanställning av hur många fall från de 10 analyserade videoklippen i 
intressegruppen som innefattade samma kombination av islagsdelar.  
Islagsdelar Antal Procent (%) 
Axel mot käke 4 40 
Axel mot sida av 
ansikte 

1 10 

Huvud mot sarg 2 20 
Huvud mot plexiglas 2 20 
Huvud mot is 1 10 

  

4.2 Lägesmått och p-värden  
För att kunna jämföra resultaten har lägesmått såsom medelvärde och median beräknats 
från referensgruppen samt intressegruppen (se tabell 3 och tabell 6). De högsta värdena från 
lägesmåtten erhölls från medelvärdet, värdena från medianen var däremot något lägre.  I 
dessa grupper har även max- och minvärdet för respektive skadad och attackerande spelare 
i båda grupperna identifierats för att få en översikt över deras fartintervall (Se tabell 3 och 6). 
Ur tabell 6 kan det utläsas att intressegruppens fartintervall är 2,9 - 22 m/s. I de första två 
kolumnerna i tabell 6 och 7 är intressegruppen indelad i attackerande- och skadade spelare. 
I kolumnen “Alla spelare” i dessa tabeller är intressegruppen inte indelad i attackerande och 
skadade spelare utan anger värdet för alla spelare i gruppen. 
 
Tabell 6: Denna tabell är en sammanställning av intressegruppens lägesmått samt max- och 
minvärden.  

  Attackerande spelare Skadad spelare Alla spelare 
Medelvärde för fart [m/s] 9,4 8,2 8,7 
Median för fart [m/s] 8,2 7,5 7,6 
Maxvärde för fart [m/s] 22 20 22 
Minvärde för fart [m/s] 3,5 2,9 2,9 

  
En jämförelse av resultaten från referensgruppen samt intressegruppen redovisas i tabell 7. I 
tabellen har de attackerande spelarnas värden från lägesmåtten samt max- och minvärden 
från referensgruppen subtraheras från de motsvarande värdena för de attackerande 
spelarna i intressegruppen. På samma sätt har motsvarande värden för de tacklade spelarna 
från referensgruppen subtraheras från de skadade spelarna i intressegruppen. Tabell 7 visar 
att både medelvärdena samt medianvärdena är högre i intressegruppen. Vidare kan det 
utläsas att det är större skillnad i lägesmåttsvärdena för skadad/tacklad spelare jämför med 
attackerande spelare. Även skillnad i maxvärde är betydligt större för den skadade/tacklade 
spelaren.  
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Tabell 7: Denna tabell är en sammanställning av skillnader mellan lägesmått från referensgruppen och 
intressegruppen samt skillnaderna mellan deras max- och minvärden.    

  Attackerande 
spelare 

Skadad/tacklad 
spelare 

Alla 
spelare 

Skillnad i medelvärde för fart 
[m/s] 

3,0 5,6 4,3 

Skillnad i median för fart [m/s] 2,3 5,1 3,9 
Skillnad i maxvärde för fart 
[m/s] 

0,74 12 0,70 

Skillnad i minvärde för fart [m/s] 3,1 2,7 2,7 
 
En signifikant skillnad i medelvärdet av fart kan ses vid jämförelse av de båda grupperna för 
de skadade/tackade spelarna samt alla spelare (se tabell 8). P-värdet från T-testet för de 
attackerande spelarna var högre än 0.05 vilket innebär att det inte finns någon signifikant 
skillnad mellan spelarna i de båda grupperna.  
 
Tabell 8: Denna tabell visar en sammanställning av resultaten från T-testen. 

  P-värde 

Alla spelare 0,0052 

Attackerande spelare 0,21 

Skadade/tacklade 
spelare 

0,011 
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5. Diskussion 
I denna sektion kommer först en jämförelse av resultaten att beskrivas. Efter det kommer 
eventuella felkällor att diskuteras och till sist kommer rekommendationer för framtida arbeten 
inom detta område.  

5.1 Jämförelse av resultat 
Från resultaten ses en skillnad i fart mellan alla spelare i referensgruppen och alla spelarna i 
intressegruppen där median- och medelvärdet för farten är högre i intressegruppen (se tabell 
7). Detta gäller även om man delar upp de båda grupperna i skadade/tacklade spelarna och 
de attackerande spelarna. Däremot ses en betydligt större skillnad i median och medelvärde 
i den skadade/tacklade gruppen jämfört med den attackerande gruppen. T-testet styrker 
även att det finns en signifikant skillnad mellan medelvärdesfarterna i intressegruppen och 
referensgruppen för den skadade/tacklade spelaren samt totala antalet spelare (se tabell 8). 
Däremot visar T-testet att det inte finns någon signifikant skillnad mellan de attackerande 
spelarna från referensgruppen, jämfört med intressegruppen. 
  
Det minimala och det maximala värdet för farterna för både skadade/tacklade och 
attackerande spelarna är också högre i intressegruppen (se tabell 3 och 6). Skillnaden i 
maxvärde för de skadade/tacklade spelarna är 12 m/s, samtidigt som skillnaden i maxvärde 
för den attackerande gruppen är 0,74 m/s (se tabell 7). Skillnaden i minvärdena är ungefär 
densamma för de attackerande samt skadade/tacklade spelarna. Dock finns det 13 fall där 
de tacklade spelarna i referensgruppen har en fart som är mindre än minvärdet för fart hos 
de skadade spelarna i intressegruppen. Det finns också det sex fall i referensgruppen där de 
attackerandes farter understiger minvärdet för farten för de attackerande spelarna i 
intressegruppen. Detta visar återigen på att det är större skillnader i farter mellan de tacklade 
spelarna i referensgruppen och de skadade spelarna i intressegruppen jämfört med de 
attackerande spelarna i de båda grupperna. 
  
Eftersom att det finns en signifikant skillnad på medelfart mellan referensgruppen och 
intressegruppen visar alltså resultaten på att farten hos spelare har en betydelsefull 
påverkan på om en tackling leder till en hjärnskakning eller inte. Enligt resultaten verkar 
farterna hos de skadade spelarna vara en mer avgörande faktor då det finns en större 
signifikant skillnad mellan de två grupperna.  
  
Trots att alla mått pekar på att intressegruppen har högre farter finns det ändå liknande fall i 
båda grupper. I referensgruppen finns 10 fall (se tabell 1) av farter som ligger inom 
intressegruppens max- och minintervall där både skadad/tacklad och attackerande spelares 
fart ligger inom detta område. Ett exempel är fall 3 i intressegruppen (se tabell 4) där farten 
för den attackerande spelaren är 5,4 m/s och den skadade spelaren är 3,2 m/s jämfört med 
fall 20 i referensgruppen (se tabell 1) där respektive farter är 5,8 m/s och 2,7 m/s. Däremot 
har de två fallen inte samma islagskombination. Detta visar på att farten i sig inte behöver 
vara en avgörande faktor utan att det är en påverkande faktor som med andra faktorer, 
såsom islagdelskombination, kan bidra till en hjärnskakning.  
  
I intressegruppen är axel mot käke den vanligaste islagsdelskombinationen vilket är en 
kombination som inte återfinns i referensgruppen. Detta skulle kunna betyda att denna 
kombination ofta resulterar i hjärnskakning. En av de vanligaste islagsdelskombinationerna i 
referensgruppen är axel mot hjälm medans det inte fanns några sådana fall i 
intressegruppen. Detta skulle kunna bero på att hjälmen är ett effektivt skydd mot 
hjärnskakningar. 
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Enligt kraven kunde videosekvenserna från både NHL och SHL analyseras men endast de 
videoklippen från NHL analyserades. Detta var på grund av att de videoklipp som hittades 
från SHL som uppfyllde kraven inte var lämpliga vid fortsatt bearbetning. Det fanns olika 
orsaker till att de inte var lämpliga, vanligaste orsaken var att samma tänkbara 
referenspunkter inte syntes från två olika vinklar. Ytterligare en anledning till att inga 
videoklipp från SHL kunde analyseras var att det i överlag fanns ett mindre utbud av 
videoklipp eftersom SHL är en mycket mindre liga än NHL.  
 
Som nämnts i bakgrunden kunde två av fallen i tabell 1 inte användas i detta arbete vid 
jämförande av resultaten. Fall 25 kunde inte användas på grund av att en undersökning av 
fallen i referensgruppen ledde till vetenskapen om att tacklingen i själva verket hade lett till 
en hjärnskakning. Fall 26 kunde inte användas på grund av otydliga resultat. 

5.2 Felkällor 
I fallen 6 och 7 från intressegruppen samt i fall 2 från referensgruppen är farterna innan 
kollision högre än den kända maxfarten13 m/s från NHL i ishockey. Dessa höga farter kan 
bero på ett antal felkällor. En av dessa felkällor kan vara att kameran inte är statisk, utan rör 
på sig. Vid rörelse av kameran kan SkillSpector uppfatta det som att spelarna rör sig med 
snabbare eller långsammare fart än vad de verkligen gör.  
  
En annan felkälla kan vara utsättning av punkter vid kalibreringen samt vid rörelseanalysen. 
Vissa punkter i kalibreringen behövde ibland uppskattas med hjälp av MB-Ruler vilket skulle 
kunna lett till en felkälla. Utsättning av rörelseanalyspunkterna försvårades ibland på grund 
av dålig bildkvalitet då vissa bilder kunde vara suddiga. Ytterligare en anledning till att 
utsättning av rörelseanalyspunkter kan ha givit upphov till felkällor var att kroppspunkterna 
inte kunde ses i vissa bilder, vilket gjorde att de var tvungna att uppskattas i de bilderna. 
Även val av kroppsdel vid utsättning av rörelseanalyspunkter kan ha påverkat resultatet. 
Ibland kunde inte rörelseanalyspunkten sättas ut på den önskade kroppsdelen då den 
exempelvis inte syntes från båda vinklarna, utan en punkt sattes ut på närliggande 
kroppsdel.  
 
En orsak till att många fall från båda grupperna har liknande farter, som har diskuterats ovan, 
skulle kunna bero på att de tacklade personerna i referensgruppen i själva verket har fått en 
hjärnskakning utan att det har diagnostiserats. Det finns också en möjlighet att spelaren fått 
en hjärnskakning men att ligan valt att inte dela med sig av den informationen.  
 

5.3 Framtida arbeten  
I framtiden skulle det vara fördelaktigt om fler fall kunde analyseras för att kunna dra en 
utförligare slutsats. Om fler fall ska analyseras i framtiden bör kraven på videoklippen 
ändras. På grund av att endast 10 fall av ungefär 100 undersökta tacklingar kunde användas 
vid analysen bör sökningen utökas till tacklingar inom fler ligor än SHL och NHL. Det finns 
dock många faktorer som kan ge upphov till felkällor i denna metod och därför skulle det vara 
fördelaktigt att använda en annan metod vid fortsatta studier inom detta ämne. Exempelvis 
skulle sensorer på spelarna kunna ge mer trovärdiga värden på farter. 
  
Eftersom att resultaten visade att islagsdelskombinationen axel mot käke var den vanligaste 
kombinationen i intressegruppen kan detta vara bra att ha i åtanke vid utveckling av 
skyddsutrustning inom ishockey. Det kan vara fördelaktigt att tänka på vid exempelvis 
utveckling av axelskydd och hjälmar. Att skyddet inte ska öka risken för hjärnskakning vid 
tackling av axel mot huvud är något som bör has i åtanke vid design av axelskydd. 
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Då resultaten visade på att slag mot hjälm verkade vara ett effektivt skydd mot huvudet 
skulle huvudets skydd kunna utökas genom att exempelvis alla spelare måste bära en visir 
som skyddar käken.  
  
Farter hos spelare har visat ha en signifikant betydelse för uppkomst av hjärnskakning, men 
eftersom att liknande fall återfinns i både grupper går det inte att säga att farten enskilt är en 
avgörande faktor. Det skulle kunna vara en kombination av en typ av farter samt 
islagskombination hos spelarna som är avgörande. Därför skulle det vara intressant att 
undersöka tacklingar med en specifik islagsdelskombination för att se om det finns en 
farttröskel som kan leda till hjärnskakning. Det skulle även kunna finnas andra typer av 
faktorer som kan vara intressanta att undersöka, som exempelvis huvudets rotation eller 
ålder och vikt på spelarna.  
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6. Slutsats 
Slutsatsen från detta arbete är att farterna för spelarna i intressegruppen som drabbats av 
hjärnskakning hade en högre signifikant medelfart än motsvarande spelarna från det tidigare 
arbetet. Vidare indikerade resultaten att den tacklades fart är en faktor som kan ha en stor 
påverkan på utfallet av tacklingen. Från resultatet i detta arbete visas det att av tacklingar 
som kan leda till hjärnskakning är axel mot käke den vanligaste kombinationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



19	
	

7. Referenser 
1. MSB. Fysisk aktivitet och skador. Karlstad: MSB; [okänt år]. MSB 0147-10.  
2. Pauelsen M, Nyberg G, Tegner C, Tegner Y. Concussion in Ice Hockey—A Cohort Study 

Across 29 Seasons. Clin J Sport Med. 2016; 0:1–5. 
3. Flik K, Lyman S, Marx R. American Collegiate Men’s Ice Hockey.SJO.2005;33(2):sidor 

183-189. 
4. Goodman D, Gaetz M, Meichenbaum D. Concussion in hockey: there is cause for 

concern. Med. Sci. Sports Excerc.2001;33(12):2004-2009. 
5. IIHF. Survey of players (2016) [internet]. Zurich; 2016 [uppdaterad okänt datum; citerad 

2017-05-15]. Hämtad från: http://www.iihf.com/iihf-home/the-iihf/survey-of-players.html  
6. Hutchison M, Comper P, Meeuwisse W, Echemendia R. A systematic video analysis of 

National Hockey League (NHL) concussions, part I: who, when, where and what?. Br J 
Sports Med. 2013 Apr;0(0):1-5 

7. Wennberg R.A., Tator C.H. National Hockey League Reported Concussions, 1986-87 to 
2001-02. Utgivningsort: Cambridge; 2003. 30; 206-209. 

8. Izraelski, J. Concussion in the NHL: A narrative review of the literature. J Can Chiropr 
Assoc. 2014;58(4): 346-352. 

9. KTH. Neuronik [Internet]. Stockholm: Skolan för teknik och hälsa; 2017 [uppdaterad 
2017-04-11; citerad 2017-05-15]. Hämtad från: 
https://www.kth.se/sth/forskning/medicinsk-teknik/neuronik  

10. Saleh A. Analys av huvudets kinematik i ishockey för situationer som inte ger 
hjärnskakningar. Stockholm: KTH; 2017. 

11. Tortora G, Derrickson B. Principles of Anatomy and Physiology. 13 ed. Hoboken: John 
Wiley & Sons inc; 2012.  

12. McCrory P, Meeuwisse W, Aubry M, Cantu R, Dvorˇa´k J, Echemendia R, et al. 
Consensus Statement on Concussion in Sport: The 4th International Conference on 
Concussion in Sport, Zurich, november 2012. National Athletic Trainers’ Association. 
2013;48(4):554–575. 

13. Henriksson O, Rasmusson M. Fysiologi: med relevant anatomi. 3 uppl. Lund: 
Studentlitteratur; 2013. 

14. Tegfors S. Hjärnskakning [Internet]. Stockholm: Healthcare Media; 2015 [uppdaterad 
2015-01-21; citerad 2017-05-05]. Hämtad från: http://huvudvark.se/hjarnskakning/  

15. Tegner Y, Forssblad M; Lundgren, L; Sölveborn, S.A;.Hjärnskakning och idrott– nya 
riktlinjer för handläggning. Stockholm: Läkartidningen; 2007. Volym 104. 

16. Daneshvar D, Riley D, Nowinskic C, McKee A, Stern R, Cantu R. Long Term 
Consequences: Effects on Normal Development Profile after Concussion. Phys Med 
Rehabil Clin N Am. 2011; 22(4): 683–700. 

17. Concussion in Sport Group. Sport Concussion Assessment Tool – 3rd edition. Br J 
Sports Med 2013 47: 259.  

18. NHL. Concussion Evaluation and Management Protocol [Internet]. New York: NHL; 2016 
[uppdaterad 2016-10-05; citerad 2017-03-27]. Hämtad från: 
https://nhl.bamcontent.com/images/assets/binary/282574512/binary-file/file.pdf 

19. Svenska Ishockeyförbundet. Officiell regelbok 2014-2018 [Internet]. Johanneshov: 
Svenska Ishockeyförbundet; 2014[ citerad datum 2017-03-23]. Hämtad 
från.http://www.swehockey.se/globalassets/svenska-ishockeyforbundet-
hockeydomare/dokument/pdf/regelbok14-18.pdf 

20. National Hockey League. Official Rules 2016-2017 [Internet]. Quebec: National Hockey 
League;2016 [citerad datum 2017-03-23]. Hämtad från: 
http://1.cdn.nhle.com/downloads/2016-17_RuleBook.pdf 

21. NHL. Players [Internet]. New York: NHL; c2017[citerad 2017-03-17]. Hämtad från: 
https://www.nhl.com/player 

22. SHL. Lag i SHL [Internet]. Linköping: SHL; c2017[citerad 2017-03-17]. Hämtad från: 
http://www.shl.se/ 



20	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



1	
	

www.kth.se	

 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
   TRITA 2017:64 
	


