
 
 
 
 

Analys av huvudets  
kinematik i ishockey 

 för situationer som inte ger hjärnskakningar 
 
 
 
 
 

Aso  Sa l eh  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examensarbete inom medicinsk teknik 
Stockholm 2015 



ii 
 

  



iii 
 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med 
 Neuronik, STH, KTH 

Handledare på Neuronik, STH: Svein Kleiven 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analys av huvudets kinematik i ishockey 
för situationer som inte ger hjärnskakningar 

 
Analysis of head kinematics in ice hockey 

For non-concussion situations 
 

Aso Saleh 
 

 
 
 
 
 

Examensarbete inom medicinsk teknik 
Grundnivå, 15 hp 

Handledare på KTH: Anna Bjällmark 
Examinator: Lars Gösta Helström 

Skolan för teknik och hälsa 
TRITA-STH. EX 2015:044 

 
 
 

Kungliga Tekniska Högskolan 
KTH STH 

SE-141 86 Flemingsberg, Sweden 
http://www.kth.se/sth 



 iii 

  



 iv 

  

Sammanfattning 

 

Rapporten innehåller analysen av 26 olika situationer inom ishockey. Situationerna är 
hårda tacklingar från olika matchar och ligor. Analyserade tacklingar resulterade 
INTE i hjärnskakning, likadana situationer kan ge upphov till hjärnskakning. 

Målet med projektet är bland annat skapa en kontrollgrupp för studierna i 
hjärnskakning inom ishockey. Tidigare studier utfördes för situationer som resulterar i 
hjärnskakningar. 

Rapporten pekar kort på huvudet och nackens anatomi d.v.s. skalp, hjärnan och 
skallben.  

Begreppet hjärnskakning med dess symptom förklarades också. 

I valda video sekvenserna analyserades huvudets kinematik och kollisionssekvenser 
mellan huvud och den andra parten som kan vara en annans axel, huvud, arm eller is 
eller glasvägg(plexiglas). 

Resultatet ska komma överens med tidigare gjorda arbete.  

 

Nyckel ord: 

Hjärnskakning, kinematik, huvud, ishockey, huvudets rotationer, TBI (Traumatic 
brain injury). 
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Abstract 

The report includes analysis of 15 different situations in Ice-hockey. The situations 
are hard tackles from different matches and leagues. The analyzed tackles did Not 
resulted to concussion, but similar situations can be concussions. 

The goal of the project includes creating a control group for the studies of 
concussions in ice-hockey. Previous or parallel studies have been down to situations 
that result to concussions. 

The report indicates short to head and neck anatomy that is scalp, brain and skull. 

The concept of concussion with its symptoms explained in this report.  

The selected video sequences were analyzed head kinematics and collision sequences 
between the head and the other part that may be another person's shoulder, head, arm 
or ice or glass wall. 

When the video sequences were analyzed attempted to controll the head speed, head 
acceleration and the tackles angle.  

The results should agree with previous works.  

 

Key words: 

Concussion, kinematics, head, ice hockey, head rotations, TBI (Traumatic brain 
injury). 
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1. Inledning 
Ishockey	  är	  en	  tuff	  och	  ibland	  våldsam	  idrott	  och	  tacklingar	  mot	  huvudet	  är	  vanliga	  inom	  
ishockey.	  (1)	  

En	  del	  hårda	  tacklingar	  ger	  upphov	  till	  hjärnskakningar.	  Orsaker	  till	  det	  kan	  vara	  kollision	  
mellan	  två	  spelares	  huvuden	  eller	  mellan	  huvud-‐axel	  men	  även	  mellan	  huvudet	  och	  is	  och	  
mellan	  huvudet	  plexiglas.	  

Hjärnskakningarna	  inom	  ishockey	  är	  ett	  problem	  i	  Sverige	  och	  även	  andra	  länder	  där	  denna	  
idrott	  är	  populär.	  I	  Sverige	  har	  antalet	  hjärnskakningar	  inom	  ishockey	  ökat	  från	  24	  fall	  till	  33	  
fall	  från	  2010	  till	  2012.	  (2)Enligt	  en	  annan	  studie	  har	  vi	  runt	  160	  hjärnskakningar	  per	  1000	  
matchtimmar	  och	  lag	  i	  Sverige.	  (3)	  

Enligt	  Yelverton	  Tegner	  som	  är	  professor	  i	  medicinsk	  vetenskap	  vid	  Luleå	  universitet	  att	  
farten	  i	  spelet	  har	  ökat	  och	  att	  spelarna	  använder	  mer	  kraft	  i	  tacklingar	  är	  en	  anledning	  till	  att	  
vi	  har	  så	  hög	  antal	  hjärnskakningar	  inom	  ishockey.	  (1)	  

Det	  finns	  ganska	  få	  kunskaper	  om	  olika	  situationer	  som	  resulterar	  i	  hjärnskakning.	  En	  del	  
forskare	  och	  studenter	  har	  analyserat	  tacklingar	  som	  gav	  upphov	  till	  hjärnskakning	  men	  det	  
finns	  likadana	  situationer	  där	  motparter	  kanske	  har	  samma	  hastighet	  eller	  samma	  
tacklingsvinkel	  men	  när	  det	  inte	  blev	  hjärnskakning.	  

Att	  genomföra	  en	  analys	  i	  huvudet	  och	  nackens	  kinematik	  (rörelse)	  i	  olika	  situationer	  
(tacklingar)	  kan	  vara	  en	  utgångspunkt	  för	  att	  öka	  kunskap	  i	  detta	  område,	  med	  andra	  ord	  att	  
svara	  på	  frågan	  hur	  en	  hjärnskakning	  uppstår	  vid	  en	  tackling	  inom	  ishockey?	  

 

1.1.	  Mål	  

Målen	  med	  detta	  arbete	  är:	  

• Att	  analysera	  26	  hårda	  tacklingar	  inom	  ishockey	  som	  inte	  resulterades	  i	  
hjärnskakningar.	  

• Arbetet	  är	  en	  del	  av	  projektet	  som	  ska	  bygga	  upp	  en	  databas	  för	  videosekvenser	  
som	  sedan	  ska	  användas	  för	  studier	  av	  hjärnskakning	  inom	  ishockey.	  De	  26	  
videosekvenserna	  är	  en	  kontrollgrupp.	  

• Analysera	  huvudets	  kinematik	  vid	  olika	  tacklingar	  inom	  ishockey	  som	  inte	  
resulterade	  i	  hjärnskakning.	  

 

1.2.	  Förväntade	  resultat	  

Resultatet	  ska	  kunna	  användas	  uträkningar	  av	  huvudets	  rörelse	  vid	  hjärnskakning.	  Det	  
innebär	  att	  resultatet	  måste	  vara	  trovärdigt.	  
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Resultatet	  ska	  senare	  användas	  för	  att	  förbättra	  predikteringen	  av	  hjärnskakningar	  för	  
FE-‐modeller	  av	  huvud,	  nacke	  och	  hjärnan	  inom	  ishockey.	  	  

 

1.3.	  Avgränsningar	  

• I	  detta	  arbete	  analyseras	  bara	  de	  hårda	  tacklingar	  som	  inte	  resulterat	  i	  
hjärnskakningar.	  	  

• Videosekvenserna	  har	  laddats	  ner	  från	  internet	  (youtube.com).	  De	  är	  från	  olika	  
matcher	  från	  NHL	  (National	  Hockey	  League)	  eller	  SHL	  (Swedish	  Hockey	  League).	  

• Det	  är	  bara	  huvudet	  som	  analyserades.	  Analysen	  sker	  genom	  att	  mäta	  hastigheten,	  
huvudets	  kinematik	  och	  tacklingsvinkel.	  	  
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2. Bakgrund 
2.1.	  Huvudet	  

Huvudet består av hjärnan, ansikte och skalle. Denna studie inriktar sig på skalle (skallbenet 
och skalpen) och hjärnan. 

2.2.	  Skalle	  

Det finns fyra suturer på skallbenet: 

• Kronsömmen	  (cronal	  suture):	  Separerar	  pannbenet	  från	  de	  två	  parietalbenen.	  
• Mittlinjen	  sagittal	  sutur	  (the	  midline	  sagittal	  suture):	  Separerar	  de	  två	  

parietalbenen.	  
• Lambdoida	  suturen	  (the lambdoid suture):	  Separerar	  de	  två	  parietalbenen	  och	  

pannben	  och	  möter	  sagittal	  suturen.	  (4)	  
• Metopic	  suturen.	  (5)(figur	  1)	  

 
figur 1: Skallbenens suturer (5) 

Lateral aspekt är kindbågen som bildas zygomatisk av det fjälliga tinningbenet. (4) (figur 2) 
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figur 2: Skallbenen från sidan (6) 

 

2.3.	  Skalpen	  (hårbotten)	  

Den mjuka vävnaden i skalpen har fem lager som kan benämna SKALP är står för: hud 
(Skin), bindväv (Connective tissue), aponeurosis (Aponeurosis), lös bindväv (Loose 
connective tissue), benhinna (Periosteum). (7) (figur 3) 

 
figur 3: Skalpen (8) 

Blodet rinner i varje sida av skalpen med fem artärer. Från yttre hals till skallbenet, bakre 
öron och ytlig temporal, från den interna halspulsådern (carotid), övre ögon (superarobital) 
och grenar av ögon.(7) (figur 4) 
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figur 4: Skalpens blodtillförsel(9) 

Skallens valv har ett yttre periosteal skikt och ett inre periosteal skikt (endosteum or 
endocranium). 

Traumatisk intrakraniell (inom skallen) blödning sker på olika sätt:  

• extradural	  hematom:	  resulterar	  från	  en	  slitsartär	  och/eller	  åtföljande	  ven.	  	  
• Akut	  subduralt	  hematom:	  resulterar	  från	  blödningen	  in	  i	  suburalrummet	  som	  i	  sin	  

tur	  är	  från	  hjärna	  eller	  slitskärl.	  
• Kronisk	  subduralt	  hematom	  eller	  hygroma:	  på	  grund	  av	  en	  hjärnskada	  några	  veckor	  

(eller	  månader)	  innan.	  
• Subaraknoidalblödning:	  blod	  i	  cerebrospinalvätskan	  är	  förknippade	  med	  de	  flesta	  

svåra	  skallskador	  på	  grund	  av	  sönderrivna	  ytliga	  kärl.(7)	  

 

2.4.	  Hjärnan	  

Hjärnan är nervsystemets centrum. Den väger cirka ett och halv kilo för en vuxen människa 
och volymen 1130 cm3 för kvinnor och 1260 för män. (10) Hjärnan skyddas mot hårda träffar 
av skallen (skalpen och skallbenen) och även av halskotorna och hjärnhinnan. (11) Hjärnan 
betraktas som det mest komplexa organey i människors kropp.(12) (figur 5) 
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figur 5: hjärnan inom skallen(13) 

Antalet hjärnceller (neuroner) beräknas till ungefär 130 miljarder. De sänder och mottar 
elektro-kemiska signaler till och från hjärnan och nervsystemet. Det finns tre typer av 
neuroner. Deras funktion är samma men de skiljer sig från varandra med avseende på 
struktur:  

• Sensoriska	  neuroner	  (eller	  bipolära	  neuroner)	  som	  är	  budbärare	  från	  kroppens	  
sensorer	  till	  CNS	  (centrala	  nerv	  systemet).	  

• Motoneuner	  (eller	  multipolära	  neuroner)	  som	  bär	  signaler	  från	  CNS	  till	  muskler	  och	  
körtlar.	  

• Interneuroner	  (eller	  Pseudopolare	  neuroner)	  som	  är	  inom	  CNS.	  (14)	  (figur	  6)	  

 

figur 6: neurons struktur(14, 15) 

2.5.	  Halskotorna	  

Halskotorna är 7 stycken som tillsammans är en femtedel av ryggradens längd. Huvudets 
rörelser sker i leden mellan den första halskotan och occipitalbenet (flexions- och 
extensionsrörelser), eller mellan de första och andra kotorna (höger- och vänsterrotation).(16, 
17) (figur 7) 
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figur 7: De sju halskotorna(18) 

2.6.	  Hjärnskakning	  

Förut var det svårt att definiera begreppet hjärnskakning speciellt inom idrott. Olika forskare 
hade olika definitioner. På två vetenskapliga konferenser i Wien (2001) och Prag (2004) 
definierades begreppet hjärnskakning inom sport. 

Enligt	  Wien	  konferensens	  definition:	  ”En	  hjärnskakning	  definieras	  som	  en	  komplex	  
patofysiologis	  process	  som	  påverkar	  hjärnan	  och	  som	  igångsätts	  genom	  yttre	  traumatiska	  
biomekaniska	  krafter”.	  (3)	  

Forskarna	  brukar	  använda	  begreppet	  ”enkel	  hjärnskakning”.	  Med	  detta	  menar	  de	  att	  den	  
skadade	  personen	  ska	  helt	  återställas	  inom	  tio	  dagar.	  Om	  det	  tar	  längre	  tid	  än	  tio	  dagar	  blir	  
det	  ”komplex”	  hjärnskakning.	  Även	  om	  medvetslösheten	  tar	  längre	  tid	  än	  en	  minut	  är	  
hjärnskakningen	  komplex.	  (3)	  

Olika	  hjärnskakningar	  har	  olika	  konsekvenser	  för	  människor.	  Enligt	  en	  forskning	  får	  ishockey	  
spelarna	  som	  drabbas	  av	  hjärnskakning	  sämre	  balans	  en	  lång	  tid	  framöver.	  (1)	  

Vid	  konferensen	  i	  Prag	  nämndes	  några	  kännetecken	  för	  hjärnskakning.	  De	  är	  att	  
hjärnskakning:	  

• Sker	  genom	  antigen	  direkt	  eller	  indirekt	  våld	  mot	  huvudet.	  	  

• Ger	  upphov	  till	  en	  snabbt	  neurologiskt	  funktionsnedsättning.	  

• Kan	  ha	  neuropatologiska	  inverkningar	  (vid	  akuta	  situationer	  man	  har	  funktionella	  
förändringar).	  

• Kan	  ge	  upphov	  till	  förlust	  av	  medvetandet.	  (3)	  
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2.6.1.	  Symptom	  

Enligt professor Yelverton Tegner som har forskat om hjärnskakningar inom ishockey, 
påverkar hjärnskakning människan och resulterar i olika sjukdomar såsom Parkinsons, 
demens och svåra depressioner. (19) 

Det blir ännu värre om man drabbas av upprepade hjärnskakningar, då man kan få kronisk 
huvudvärk, migränattacker och humörsvängningar. Man kan också drabbas av Alzheimers 
sjukdom. Depressioner, aggressivt beteende, till och med livslånga och svåra 
funktionsförhinder är andra resultat av upprepade hjärnskakningar.(19) Vissa forskare anser 
att hjärnskakningar också kan resultera i självmord. (20) 

Tydliga tecken på hjärnskakningar kan vara följande: 

• Sänkning	  av	  medvetande	  
• Minneslucka	  
• Förlust	  av	  medvetande	  
• Förvirring	  
• Desorientering	  i	  tid	  och	  rum	  
• Omedvetenhet	  av	  aktuella	  händelser	  (3)	  

Den vanligaste symptom för hjärnskakning är: 

• Huvudvärk	  
• Yrsel	  
• Illamående	  
• Ostadighetskänsla	  
• Balansstörning	  
• Overklighetskänsla	  
• ”Att	  se	  stjärnor”	  
• Hörselstörning	  
• Trötthet	  
• Sömnstörning	  
• Nedsatt	  balansförmåga	  
• Nedsatt	  koncentrationsförmåga	  
• Emotionell	  obalans	  (skatta	  eller	  gråta	  plötsligt)	  
• Kränkningar	  
• Sluddrigt	  tal	  
• Frånvarande	  blick	  (3)	  

 

2.7.	  Kinematik	  för	  huvudet	  och	  hjärnan	  

Begreppet huvudets kinematik används när man beskriver huvudets rörelse som resultat av en 
extern mekanisk påverkan. Man kan dela huvudets kinematik i två olika delar: Linjär och 
roterande. (21) 
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När ett objekt kolliderar med skallen med en viss kraft, ger det en viss kinetisk energi till 
skallen och hjärnan. Den kinetiska energin påverkar först skallen och sedan hjärnan och de 
accelererar. Det finns två krafter som påverkar: linjär och roterande. (7, 21) 

2.7.1.	  Linjär	  påverkan:	  	  

Vid kollisionen, när huvudet accelererar eller bromsas, följer inte hjärnan skallens rörelse- 
riktning. Om hjärnan kolliderar med skallbenet resulterar det i hjärnskakning. Man kan 
jämföra det med en bilolycka. När bilen kolliderar med ett fast föremål kastas föraren framåt 
och kolliderar med framrutan. (22) (figur 8) 

 

figur 8: Hjärnans rörelse riktning vid en kollision (huvudet kolliderar linjärt med ett fast föremål och bromsas, 
hjärnan sedan kolliderar med skallbenen)(23) 

 

2.7.2.	  Roterande	  påverkan	  

En sidokollision eller en lateral påverkan ger upphov till att hjärnan snurrar runt sin axel (den 
vertikala axeln). Hjärnan kolliderar i minst två punkter med skallen. Det kan ge upphov till 
sträckning eller sönderrivning av neuroner och resulterar i svåra hjärnskakningar. (21, 24) 
(figur 9) 

 

figur 9: Roterande påverkan på huvudet(25) 
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3. Metod och material 

För	  att	  nå	  målet	  krävs	  det	  att	  analysera	  olika	  slag	  av	  tacklingar	  eller	  hårda	  träffar	  inom	  
ishockey.	  Det	  innebär	  att	  man	  måste	  ha	  tillgång	  till	  olika	  videor	  med	  hög	  kvalitet	  och	  med	  
olika	  kameravinkel	  av	  samma	  träff.	  Sedan	  måste	  olyckan	  simuleras	  med	  en	  mjukvara	  (ett	  
datorbaserat	  program)	  och	  till	  slut	  användes	  en	  numerisk	  modell	  av	  huvudet	  och	  hjärnan	  för	  
att	  studera	  hur	  olika	  slag	  påverkar	  hjärnan.	  

Materialet	  är	  videor	  som	  hämtas	  från	  internet	  (till	  exempel	  www.youtube.com	  eller	  
www.nhl.com	  -‐	  The	  National	  Hockey	  League)	  eller	  videomaterial	  från	  SHL	  (Swedish	  Hockey	  
League)	  eller	  annat	  källa.	  Videor	  måste	  ha	  HD	  kvalitet	  eftersom	  de	  kommer	  att	  konverteras	  
till	  AVI	  format	  och	  sedan	  packas	  ner	  med	  hjälp	  av	  ett	  annat	  program.	  

För	  att	  hitta	  videosekvenser	  hittades	  först	  olika	  spelarnas	  namn	  som	  är	  kända	  inom	  ishockey.	  
Sedan	  användes	  ett	  allmänt	  sökord:	  ”spelarens	  namn+hit”.	  	  

3.1.	  Genomförandet	  

Innan	  man	  använder	  videosekvenser	  i	  analysprogrammet	  måste	  de	  konverteras	  till	  lämplig	  
format	  .avi.	  För	  detta	  användes	  programmet	  ”WinX	  Free	  MP4	  to	  AVI”.	  Programmet	  är	  gratis	  
(amerikansk)	  och	  kan	  laddas	  ner	  från	  internet.	  (figur	  10)	  

	  

	  
figur	  10:	  programmet	  ”WimX	  Free	  MP4	  to	  AVI”	  

	  
Videosekvenser	  som	  laddades	  ner	  och	  konverterades	  är	  långa	  videosekvenser	  med	  flera	  
tusen	  frame.	  Ett	  annat	  program	  användes	  för	  att	  välja	  den	  del	  av	  videor	  som	  behövdes,	  d.v.s.	  
de	  som	  visar	  tacklingar.	  Det	  kan	  vara	  mellan	  10	  till	  80	  bilder.	  Programmet	  som	  användes	  är	  
”VirtualDub”	  (version	  v.1.10.4)	  (figur	  11).	  
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figur	  11:	  Programmet	  ”VirtualDub”	  

	  
Programmet	  som	  användes	  för	  att	  analysera	  videosekvenser	  och	  rörelser	  är	  ”SkillSpector”.	  
Det	  kan	  laddas	  ner	  gratis	  från	  video4coach.com	  (version	  1.10.2	  –	  Dansk	  företag).	  (figur	  12)	  

	  

	  
Figur	  12:	  Programmet	  ”SkillSpector”	  

	  
För	  att	  hitta	  videosekvenser	  av	  hårda	  tacklingar	  söktes	  först	  efter	  kända	  ishockeyspelarna.	  
Därefter	  söktes	  i	  till	  exempel	  youtube.com	  enligt	  följande:	  ”spelarens	  namn	  +	  hit”	  vilket	  ger	  
många	  träffar.	  Alla	  videor	  kunde	  inte	  användas,	  då	  sökningen	  begränsades	  till	  videor	  med	  
HD-‐kvalitet.	  	  
	  
I	  detta	  steg	  hittades	  runt	  38	  videor	  av	  22	  spelare.	  Men	  alla	  var	  inte	  användbara	  eftersom	  
analysprogrammet	  SkillSpectors	  har	  begränsningar	  för	  kalibrering.	  Av	  de	  38	  videor	  används	  
26	  videor.	  
	  
Olika	  videosekvenser	  hade	  olika	  kamera	  vinklar.	  Först	  separerades	  alla	  vinklar	  sedan	  
kopierades	  de	  i	  en	  mapp,	  d.v.s.	  26	  mappar.	  Det	  fanns	  ett	  Wordfildokument	  i	  varje	  mapp	  där	  
resultatet	  i	  analysen	  redovisas	  i	  en	  tabell	  i	  Word	  filen.	  
	  
För	  att	  använda	  SkillSpector	  som	  analysprogram	  måste	  man	  kalibrera	  varje	  video.	  
Kalibreringen	  var	  inte	  så	  enkel	  på	  grund	  av	  programmets	  begränsningar	  och	  noggrannhet	  av	  
mätningar.	  För	  kalibrering	  krävs	  att	  ett	  eller	  flera	  objekt	  (föremål)	  med	  bestämda	  mått.	  I	  det	  
fallet	  användes	  ishockeyarenan	  och	  rinken.	  De	  har	  standard	  mått	  (se	  Appendix)	  som	  kan	  
användas	  i	  kalibreringen.	  
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I	  vissa	  videor	  är	  vinkeln	  mellan	  huvudet	  och	  den	  andra	  parten	  av	  kollisionen	  intressant.	  För	  
att	  beräkna	  denna	  vinkel	  ritas	  först	  två	  pilar	  som	  motsvarar	  riktningar	  och	  sedan	  med	  hjälp	  
av	  programmet	  MB-‐Ruler	  beräknas	  vinkeln	  mellan	  de	  två	  pilarna.	  MB-‐Ruler	  är	  gratis	  och	  kan	  
laddas	  ner	  via	  internet.	  (figur	  13)	  

	  
	  

	  
figur	  13:	  Programmet	  ”MB-‐Ruler”	  

	  

3.2.	  Faktainsamling	  

Videosekvenserna	  har	  laddats	  ner	  från	  internet.	  Websidan	  youtube.com	  har	  varit	  avgörande	  
inom	  faktainsamlingen.	  På	  olika	  hemsidor	  liksom	  NHLs	  och	  SHLs	  hemsidor	  finns	  också	  videor	  
från	  youtube.com.	  	  
	  
För	  nedladdningen	  av	  videor	  användes	  ett	  program:	  ”YTD	  Video	  downloader”.	  Programmet	  
är	  gratis	  och	  kan	  ladas	  ner	  det	  från	  internet.	  (figur	  14)	  

	  
	  

	  
Figur	  14:	  YTD	  Video	  Downloader	  första	  sidan	  

	  
	  

För	  att	  samla	  teoretisk	  information	  användes	  två	  huvuddatabaser	  med	  hjälp	  av	  KTH-‐	  
bibliotekets	  hemsida:	  KTH-‐Primo	  och	  Pubmed.	  
	  
Bilderna	  som	  användes	  vid	  teoretiska	  delen	  laddats	  ner	  från	  online	  källor.	  
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3.3.	  Analys	  

I programmet SkillSpector analyserades videosekvenser sekventiellt. Olika tacklingar hade 
olika sekvenser (frame) men en tackling kunde analyseras med 10 till 25 kontinuerliga 
sekvenser.  

Det som bestämdes med hjälp av SkillSpector och programmet MB-Ruler är: 

• Spelarnas	  kontaktdelar(Islagsdelar):	  Videosekvenser	  valdes	  så	  att	  en	  av	  
kontaktdelarna	  var	  huvud.	  Den	  andra	  delen	  kan	  vara	  den	  andra	  personens	  axel	  eller	  
arm	  eller	  kanske	  isen	  eller	  plexiglasväggen.	  

• Huvudets	  rörelse	  i	  centrum:	  Den	  andra	  delen	  av	  kollisionens	  rörelse	  	  har	  beräknats	  
också	  men	  det	  är	  huvudets	  kinematik	  som	  är	  intressant	  i	  detta	  arbete.	  

• Hastigheten:	  av	  huvudet	  och	  andra	  delen.	  
• Acceleration	  
• Tacklingens	  vinkel	  

 

3.4.	  Sekvensanalysens	  sätt	  

Analysen av de 26 videosekvenserna visas nedan. Här används ibland bilder med pilar, för att 
visa rörelsens riktning. 

Eftersom det finns videosekvenser med olika kameravinklar används ett plan med två axlar 
för att visa hur kameravinklar skiljer sig i olika videosekvenser (figur 15). 

 

 

 

 

Figur 15: koordinatplanet som visar isens yta 

Ovanstående plan motsvarar isens yta i rinken och visar var ligger kameran. Den placeras så 
att två målen ska ligga i ändan av den horisontella mittlinjen.  

Trycket kan vara intressant för framtida studier. För att beräkna trycket använder man 
formeln: (26) 

𝑃 =
𝐹
𝐴 

P är tryck, F är kraft och A är area. Arean är det under kraft verkan d.v.s. mellan axeln, 
armen, plexiglas eller isen och den del av huvudet som har kontakt med dem. Med hjälp av 
SkillSpector beräknas acceleration och sedan genom formeln F=ma beräknas kraften, där m är 
massan. Massan varierar för olika personer men det kan antas 70 kg för en vuxen människa. 
(27) 
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Videosekvenser analyserades mest med 3D kalibrering men även med 2D kalibrering.  

För 3D analys definierades sex punkter som motsvarar sex punkter i människas huvud: 

• Punkt	  1:	  Höger	  öra.	  
• Punkt	  2:	  Vänster	  öra.	  
• Punkt	  3:	  Näsan	  eller	  munnen.	  
• Punkt	  4:	  Huvudets	  baksida.	  
• Punkt	  5:	  Huvudets	  topp.	  
• Punkt	  6:	  Under	  käken.	  (figur	  16)	  

 

figur 16: Olika punkter vid 3D kalibreringen. (28) 

Avståndet mellan punkt 1 och 2 är samma som avståndet mellan punkt 3 och 4 och det 
uppskattas till 16 centimeter; och avståndet mellan punkterna 5 och 6 är 20 centimeter. På så 
sätt blir punkternas koordinater i kalibreringssystem (origon ligger i huvudets centrum): 

• Punkt	  1:	  (8,0,0)	  
• Punkt	  2:	  (-‐8,0,0)	  
• Punkt	  3:	  (0,8,0)	  
• Punkt	  4:	  (0,-‐8,0)	  
• Punkt	  5:	  (0,0,10)	  
• Punkt	  6:	  (0,0,-‐10)	  

För 2D-analys användes ett 2D kalibrerings system. I detta fall definierades olika system med 
hjälp av olika mått som är standard på ishockey rinkar liksom avståndet mellan cirklarnas 
centrum, cirklarnas radie, skyddskantens höjd osv. Liksom 3D analysen definierades också 
2D-analysen med olika punkter i olika system. 

I varje bild eller videosekvens förklarades huvudets rotation. Följande termer användes för 
rotationerna: 

A. Transversalrotation:	  Det	  innebär	  rotation	  i	  transversalplanet,	  d.v.s.	  planet	  som	  
delar	  människan	  i	  två	  övre	  och	  nedre	  delar.	  
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B. Frontalrotation	  (eller	  koronalrotation):	  Det	  innebär	  rotation	  i	  frontalplanet,	  d.v.s.	  
planet	  som	  följer	  ryggraden	  och	  delar	  människan	  i	  främre	  och	  bakre	  del.	  

C. Medianrotation:	  Det	  innebär	  rotation	  i	  medianplanet	  eller	  sagittalplanet,	  d.v.s.	  
planet	  som	  delar	  kroppen	  upp-‐ner	  i	  två	  spegelvända	  delar	  (figur	  17).	  

 

 

Figur 17: De tre plan som används för att förklara huvudets rotationer; A. Transversalplan, B. 
Frontalplan, C. Medianplan. (29) 
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4. Resultat 
Resultatet består av analysen av 26 videosekvenser av ishockeytacklingar som inte resulterade 
i hjärnskakning. Tacklingarna är från SHL (Svenska Hockeyligan) och NHL (National 
Hockey League). 

Analysen består av huvudets hastighet (vid kollisionen) och dess rörelseriktning och 
kinematik. I vissa fall beräknas också vinkeln mellan huvudet och den andra parten i 
tacklingens riktning efter kollisionen. Även acceleration, kraft och tryck är intressanta. 

De 26 exemplar som valdes var olika, med andra ord olika tacklingar med olika motparter, 
olika vinkel och olika hastighet. 
 

4.1.	  Sekvensanalys	  	  
 

Fallbeskrivningen för 26 fall står under Appendix A. För att förstå hur olika fall beskrevs 
läggs ett par exemplar: 

Exempel	  1-‐Fall	  16	  

Arm mot huvud 

 

figur 18: vinkel 1-Innan och vid kollisionen. 

 

 

figur 19: vinkel 2-Innan och vid kollisionen. 
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figur 20: vinkel 3-Innan och vid kollisionen. 

Jimie Benn tacklar Chris Neil från framsidan. Efter tacklingen får de olika riktningar med 23 
graders vinkel mellan dem.  

Huvudets hastighet beräknas till 0,35 m/s och arms hastighet är 1,02 m/s. Huvudet får 
medianrotation efter tacklingen. 

 

Exempel	  2-‐Fall	  25	  

Axel mot huvud 

 

figur 21: vinkel 1-Innan och vid kollisionen. 

 

 

figur 22: vinkel 2-Innan och vid kollisionen. 

Drew Doughty tacklar Pavel Datsyuk från höger sida och bakifrån med 46° vinkel mellan 
deras rörelseriktningar. Huvudets hastighet är exakt innan kollisionen ca 2,0 m/s och axelns är 
ca 9,0 m/S. Huvudet får koronalrotation efter kollisionen. 
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4.2.	  Islagsdelar	  

Följande tabell (tabell 1) visar olika kollisionspunkter och kroppsdelar. I vissa fall är mer än 
en del blandade men den delen togs i tabellen som analyserades eller hade mer påverkan vid 
kollisionen. 

Tabell 1 – antal olika islagsdelar 

Islagsdelar Antal Procent (%) 
Axel mot huvud 12 46,14 
Arm/armbåge mot huvud 8 30,76 
Händer mot huvud 1 3,85 
Huvud mot plexiglas 1 3,85 
Huvud mot is 1 3,85 
Arm/axel mot bröst 2 7,70 
Rygg mot skyddskant 1 3,85 
Total 26 100,00 % 

 
4.3.	  Huvudrörelse	  

Följande tabell (tabell 2) visar fyra olika huvudrörelse som uppstår i kollisionerna och deras 
antal. Med linjär menas att huvudets rörelse inte blir rotation. I så fall huvudet rör sig linjärt 
och med kroppens rörelse (se 4.1.sekvensanalysens sätt).  

Tabell 2 – Olika huvudrörelser och antal av dem 

Huvudrörelse Antal Procent (%) 
Linjär 9 34,61 
Transversalrotation 4 15,38 
Medianrotation 5 19,24 
Koronalrotation 8 30,77 

 
4.4.	  Huvudets	  hastighet	  

Följande tabell (tabell 3) visar huvudets hastighet inom olika intervaller. Enligt tabellen nedan 
i de ca 92,31  % av tacklingarna som inte resulterar i hjärnskakning har huvudet en hastighet 
som är mindre än 6,00 m/s medan tidigare studier visar att i samma situationer som ger 
upphov till hjärnskakning har huvudet en hastighet som är runt 8,00 m/s.(30) 

Tabell 3 – Huvudets hastighet inom olika intervall 

Huvudets hastighet (m/s) Antal Procent (%) 
0 – 2,00 14 53,85 
2,01 – 4,00 6 23,08 
4,01 – 6,00 4 15,38 
Mer än 6,01 2 7,69 
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4.5.	  Tacklingars	  vinkel	  

Med tacklingarnas vinkel menas den vinkel som skapas mellan huvudets rörelse riktning och 
andra parten av tackling eller kollisions rörelse riktning vid tidpunkten exakt innan 
kollisionen. I vissa fall har båda parter samma riktning (0°) eller i motsatt riktning (180°). 
Men i andra fall har vi en vinkel som är mer eller mindre stor. Vinklarna inom 15 fall av de 
26 fall är: 20°, 21° (två fall), 23°, 27°, 37°, 43°, 46°, 73°, 81°, 90°, 121°, 137°, 144° och 147°. 

 
4.6.	  Sammanställning	  
 

I följande tabell (tabell 4) sammanställs alla resultat som har uppnåts i studien. Syfte med 
tabellen är att ha en överblick över hela resultatet.  

 

Tabell 4 – sammanställning av resultatet 
Fall Spelarnas namn och kommentar Islagsdelar Huvudrörelse V1 (m/s) V2 (m/s) A (m/s2) 
1 Den som tacklar är Alex Ovechkin, andra 

är okänd. 
37°	  är	  vinkeln	  mellan	  armen	  och	  
huvudet	  efter	  tackling. 

Arm mot 
huvudet 

Linjär 0,63 4,30 50,00 

2 Zbynek Michalek och Alex Ovechkin 
(tacklare). Två slag, ett från tacklarens 
axel och ett med plexiglas. 

Axel mot huvud 
Och huvud mot 
plexiglas. 

Koronalrotation 0,14 20,90 2,20 

3 Daniel Girardi tacklas. Vinkeln är 43° 
och är mer avgörande än hastighet. 

Axel mot huvud Koronalrotation 2,92 0,46 8,5 

4 Alex Ovechkin och Roberto Luogno 
(målvakt). 90 grader Höger 
transversalrotation. 

Axel mot huvud Transversal-rotat
ion 

0,91 6,42 4,63 

5 Anze Kopitar och Jason Demers. 
Huvudet vänsterroterar 270° transversalt.  
 

Arm mot huvud Transversal-rotat
ion 

3,73 okänd okänd 

6 Mark Stuart tacklar Anze Kapitar. Axel mot huvud Medianrotation 1,21 1,38 47,00 
7 Bobby Ryan tacklar Valtteri Filppula 

från vänster sida. Huvudet får 
koronalrotation efter kollisionen. 

Axel mot huvud Koronalrotation 0,48 0,49 3,00 

8 Gabriel Landeskog tacklar Corey Perry. 
Riktningen mellan tacklaren och Corey 
Perrys huvud i första stunderna efter 
kollisionen är 81° sedan ökar den till 
115°. 

Arm mot huvud Medianrotation 0,46 till 
1,81 

0,51 till 
0,34 

10,00 

9 Kollision mellan Dustin Brown och 
Corey Perry. Brown slår Perrys bröst 
med sina armar. 

Arm mot bröst Linjär 3,02 9,65 okänd 

10 Erik Karlsson och Grabovski, med 
riktnings vinkel 20°. 

Axel mot huvud Koronalrotation 4,91 9,19 68,00 

11 Evegni Malkin tacklar mot Dan Girardi 
med sin armbåge. 

Armbåge mot 
huvud 

Linjär 4,45 4,45 okänd 

12 Erik Gudbranson tacklar mot Evegni 
Malkin. Han ramlar och hans rygg 
kolliderar med skyddskanten och 
huvudet roterar koronalt. 

Rygg mot 
skyddskant 

Koronalrotation 1,10 till 
3,40 

okänd okänd 

13 Matt Moulson tacklas från höger sidan. 
Huvudet får linjär rörelse efter 
kollisionen. 

Arm mot huvud Linjär 3,40 7,66 okänd 

14 Evegni Malkin tacklar Sean Couturier 
från höger sidan. Huvudet	  får	  21	  grader	  
Koronalrotation. 

Axel mot huvud Koronalrotation 0,44 1,72 40,00 

15 Dustin Brown tacklar mot Henrik Sedin 
från höger sidan. Huvudet får linjär 
rörelse efter kollisionen. 

Axel mot huvud Linjär 0,15 5,75 0,25 

16 Jimie Benn tackar mot Chris Neil från Arm mot huvud Medianrotation 0,35 1,02 40,00 
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fram sidan. Efter tacklingen de får olika 
riktningar med 23 graders vinkel mellan 
dem. 

17 Tackling mellan Jaromir Jagr och Robert 
Bortuzzo. Exakt efter kollisionen 
spelarna får olika riktning rörelserna med 
21° vinkel. 

Axel mot huvud Medianrotation 7,95 5,85 okänd 

18 John Tavares tacklas av Brent Sopel från 
vänster sidan. Huvudet får 
Transversalrotation med 73°. 

Arm mot huvud Transversal-rotat
ion 

6,19 12,31 267,00 

19 Kollision mellan John Tavares och Dion 
Phaneuf. Kollisionen sker när Tavares 
stoppas av plexiglaset och skyddskanten 
och Phaneuf kolliderar bakåt med 
honom. 

Huvud mot 
plexiglas 

Linjär 1,12 okänd okänd 

20 Jake Muzzin tacklar Jonathan Toews från 
höger sidan. Huvudets rörelse riktning 
ändrar med 121° efter kollisionen. 

Axel mot huvud Linjär 1,92 3,12 25,00 

21 Jonathan Toews tacklas av Johnny 
Boychuk från vänster sidan. Vinkeln 
mellan deras rörelse riktningar är 147 
grader i tidpunkten innan kollisionen.  

Händer mot 
huvud 

Koronalrotation 2,66 5,82 58,00 

22 Kollision mellan P.K.Subban och Chris 
Neil. Subban går mot Neil från höger 
med 137° vinkel riktning. Huvudet får ca 
90 graders transversalrotation. 

Axel mot huvud Transversal-rotat
ion 

4,00 8,00 okänd 

23 David Krejki tacklas av P.K.Subban från 
höger sidan, rörelseriktningarnas vinkel 
är 144°. Efter tacklingen huvudet 
kolliderar med plexiglaset. 

Arm mot huvud Linjär 4,70 11,92 38,00 

24 Alex Ovechkin tacklar P.K.Subban och 
det resulterar en kollision mellan 
Subbans huvud och is.  

Huvud mot is Medianrotation 4,90 - 18,00 till 
56,00 

25 Drew Doughty tacklar Pavel Datsyuk 
från höger sidan och bakifrån med 46° 
vinkel mellan deras rörelse riktningar.  

Axel mot huvud Koronalrotation 2,00 9,00 1,90 

26 Phil Kassel blir tacklad av Mattias 
Ohlund. Tacklaren använder sina händer 
mot Kassels bröst. 

Arm mot bröst Linjär 1,50 5,50 okänd 
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5. Diskussion 
Inom 23 fall av 26 är huvudet direkt inblandat och i tre fall indirekt inblandat. I en stor del av 
de fall som huvudet är direkt inblandat i kollisionen kan man anse att tacklaren är medveten 
om tacklingen. Spelaren använder axel (ca 46 %) eller arm (armbåge) (ca 31 %) och händer (4 
%) för att tackla den andra spelaren och kollidera med spelarens huvud. Den tacklande 
spelaren kan också vara medveten om indirekta kollisionerna. Spelaren knuffar den andra 
spelaren mot plexiglas eller skyddskant. I de indirekta fallen har inte huvudet direkt kontakt 
med tacklande spelaren utan huvudet får snabb rörelse som resultat av tacklingen.  

Att man är medveten om kollisionen kan tolkas på så sätt att den tacklande spelaren vet vad 
han gör. Tacklingen sker så att den inte resulterar i hjärnskakning. En slutsats är att i andra 
fall som ger upphov till hjärnskakning (och tacklande spelaren är medveten) vet inte han om 
att resultatet kan vara hjärnskakning. Att informera spelarna om tacklingens konsekvenser kan 
vara viktig faktor inom ishockey. 

Hastigheten kan vara en avgörande faktor för tacklingar som resulterar i hjärnskakning. Ca 77 
% av dessa fall har huvudet en hastighet mindre än 4,00 m/s exakt vid kollisionstidpunkt eller 
efteråt. Och i 15 % är hastigheten mellan 4,01 m/s och 6,00 m/s och i 2 % mer än 6,01 m/s 
(mellan 6,01 m/s och 8,00 m/s). Tidigare studier visar att hastigheter mellan 4,0 m/s och 8,5 
m/s kan resultera i hjärnskakningar inom ishockey. (31) 

I vissa fall är hastigheten ganska liten men den tacklade spelaren skadas mer men får inte 
hjärnskakning. I några fall har den tacklade spelaren också en hastighet runt 0, det vill säga 
spelaren står stilla. Man kan inse att andra faktorer måste påverka förutom hastighet och 
kollisionspunkter. 

Ishockey är en snabb idrott och spelarnas hastighet har ökat mer och mer. Antalet 
hjärnskakningar också har ökat. (19) Man kan säga att antalet hjärnskakningar inom ishockey 
är direkt relaterat till hastighet, ju högre hastighet desto mer sannolikt att hjärnskakningar 
inträffar och tvärtom. 

Huvudets rörelse exakt efter kollisionens tidpunkt är en annan faktor som studerades. Av de 
26 fall fick huvudet i ca en tredjedel av dem linjär rörelse efter kollisionen (ca 34 %). Inom 
resten (66 %) av fallen fick huvudet en rotationsrörelse. Koronalrotation (ca 31 %) är den 
vanligaste rotation och transversalrotation (ca 15 %) är den minsta rotation som huvudet fick. 

Tidigare studier har visat att huvudets rotation är vanligast i de fall som resulterar i 
hjärnskakning. Inom rotationerna är transversalrotation den vanligaste. (31) Det stämmer 
överens med denna studie.  

Tacklingens riktning, det vill säga på vilken sida den tacklande spelaren tacklar kan vara 
intressant också. De tacklingarna här (där huvudet är direkt inblandat) sker på framsidan, 
d.v.s. höger framsida eller vänster framsida. En granskning av tidigare studier visar att i de 
fall som resulterar i hjärnskakning tacklar den tacklande spelaren från baksidan. (31) Det 
stämmer också överens med denna studie. 
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Vinkeln mellan kollisionspunkterna studerades och i 15 fall man kunde få vinkeln mellan 
huvudet och den andra delen exakt vid tidpunkten efter kollisionen. I 11 fall (73 %) är vinkeln 
mindre än 90 grader och i de andra är den mellan 121° och 147°. 

Även om de 26 analyserna är kontrollgrupp för de fall som resulterar i hjärnskakning är det 
inte tillräcklig för att säkra resultatet. Det vill säga om flera videosekvenser hade analyserats 
kunde resultatet ha varit mer pålitligt.  

Det finns olika studier som undersökt fall som resulterar i hjärnskakning. Studien som 
används mest i denna rapport som jämförelse är ”Kvalitativ videoanalys av huvudets 
kinematik i ishockey” som gjordes på KTH 2014. (31) Rapporten består av 16 videoanalyser. 
Man kunde använda likadana rapporter och studier exempelvis artikeln ”A systematic video 
analysis of National Hockey League (NHL)”. (32) 

I den här rapporten analyserades videosekvenser med avseende på hastighet, tacklingsvinkel, 
huvudets rörelse och kollisionspunkters vinkel efter kollisionen. Men det finns andra faktorer 
som kan påverka om en tackling resulterar i hjärnskakning eller inte, exempelvis ålder, kön, 
hjälmplacering och spelnivån som inte undersökts i denna studie. 

Videomaterialet söktes på internet och mest från YOUTUBE. Med mer tid och resurser kunde 
sökningen ha varit bredare och använt andra databaser och hemsidor. 

Inom analysen fanns det olika felkällor, till exempel i kalibrering med felaktiga mått. Vid 
kalibreringen används olika mått (2D och 3D) exempelvis skyddskants höjd, rinkens cirklars 
radie, cirklarnas avstånd från varandra och från kanten, avstånd mellan öronen och huvudets 
mått. För sådana mått används NHL-standarder och en vanlig vuxen människas huvud. De 
kan dock vara olika för olika situationer och videosekvenser.  

Videornas kvalitet kan också vara en annan felkälla. Eftersom videofilmerna konverterades 
några gånger för att användas i programmet SkillSpector sjönk deras kvalitet. Det påverkade 
analysen och mättningarna. 

Begränsningar för 3D analys gjorde att 2D kalibrering användes. Därför är inte mätningarna 
med samma system (3D) och samma koordinater. Om enbart videosekvenser med 3D analys 
hade använts hade man fått mätningar från färre än 26 videosekvenser. 
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6. Slutsatser 
• Antalet	  26	  analyserade	  videosekvenser	  som	  en	  kontrollgrupp	  är	  passande. Ju högre 

antal desto mer pålitligt resultat.	  
• Tacklingar	  som	  resulterar	  i	  hjärnskakning	  sker	  mest	  i	  dödavinkeln	  det	  vill	  säga	  i	  

baksidan	  och	  i	  en	  vinkel	  som	  man	  kan	  inte	  se	  tacklaren.	  Vilket	  kommer	  överens	  med	  
resultatet	  som	  fåts	  i	  denna	  studie.	  

• Hastigheten	  i	  tacklingar	  som	  inte	  resulterar	  i	  hjärnskakning	  är	  mindre	  än	  4,00	  m/s	  
vilket	  är	  mellan	  4,00	  m/s	  och	  8,50	  m/s	  för	  de	  som	  blir	  hjärnskakning.	  Det	  visades	  här	  
också.	  

• Antalet	  hjärnskakningar	  inom	  ishockey	  är	  direkt	  relaterat	  till	  hastighet.	  
• Linjär	  huvud	  rörelse	  eller	  koronalrotation	  är	  vanligaste	  i	  tacklingar	  som	  inte	  resulterar	  

i	  hjärnskakningar	  vilket	  är	  transversalrotation	  i	  de	  fall	  som	  resulterar	  i	  hjärnskakning.	  
• Det	  kan	  finnas	  olika	  faktorer	  som	  påverkar	  att	  en	  hård	  tackling	  resulterar	  i	  

hjärnskakning	  eller	  inte.	  Exempelvis	  spelnivån,	  kön,	  ålder,	  vikt	  osv.	  Sådana	  faktorer	  
undersökts	  inte	  i	  denna	  studie.	  

  



 
 

24 

 

7. Källkritik 
Videosekvenser som försöktes använda är sådana tacklingar som resulterade inte i 
hjärnskakningar. Källan som visar att det har inte blivit hjärnskakning kommer inte från en 
trovärdig referens, till exempel lagets läkare, utan är från kommentarer på YOUTUBE eller 
andra nyhetskällor. 

Mest källor som används för att skriva teoretiska delen av rapporten är vetenskapliga artiklar 
från trovärdiga databaser, till exempel pubmed. Men används också online databaser och 
källor. De är mindre trovärdiga.  

Bilderna som används i teoridelen är också från online multimedia källor. De kunde användas 
i rapporten men är mindre trovärdigt jämför med tidigare printade bilder.  

För resultat delen och för jämförelse används bara en rapport av en student som gjordes år 
2014 på KTH. Även om den är godkänd från ett trovärdigt institut men kunde man använda 
mer källor och ytterligare en vetenskaplig publicerade artikel för jämförelse.  
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Appendix	  A:	  Fallbeskrivningar	  

Fall	  1	  

Arm mot huvud med vinkel 37°. 

 

figur 23: vinkel 1-Innan och efter kollision 

 

figur 24: vinkel 2-Innan och vid kollision 

 

 

figur 25: vinkel 3-Innan och efter kollision 

Spelaren som tacklar är Alex Ovechkin men den som tacklades är okänd. 

Både spelarna går i samma riktning men tacklingsvinkeln blir 37°. Med andra ord vinkeln 
mellan armen och den andra spelarens ändrade riktning (efter kollision) är 37°.	  

Huvudets	  rörelse	  är	  linjär	  och	  den	  möts	  från	  höger-‐framsidan.	  

Den beräknade hastigheten vid kollisionstidpunkt är 0,63 m/s och armens hastighet i samma 
tid är 4,30 m/s. Huvudets beräknade acceleration är ca 50 m/s2. Om man anta att huvudets 
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massa är ca 8,2 kg så blir kraften 410 N. Om man också antar att 25 cm2 är arean under denna 
kraft så beräknas trycket 164 kPa. 

 

Fall	  2	  

Axel mot huvud och huvud mot plexiglas 

 

figur 26: vinkel 1-Innan och vid kollision 

 

 

figur 27: Vinkel 2-Innan och vid kollision 

 

 

figur 28: vinkel 3-Innan och vid kollision 

Spelarna är Alex Ovechkin (tacklare) och Zbynek Michalek. Spelaren som tacklades är nästan 
stilla vid när kollisionen inträffar. Hastighet är låg och beräknas till 0,14 m/s. Tacklaren 
snarare tvärtom går åt andra hållet och hoppar upp när kollisionen inträffar. Det ger en hög 
hastighet (20,9 m/s).  

Huvudet fick två slag; ett från tacklarens axel och ett från plexiglaset. I både slagen är vinkeln 
0°	  (eller	  180°).	  
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Huvudet har frontal- eller koronalrotation. När axeln kolliderar med huvudet förs det till 
högersidan.  

 

Fall	  3	  

Axel mot huvud med vinkel 43°. 

 

figur 29: vinkel 1-Innan och vid kollisionen. 

 

 

figur 30: vinkel 2-Innan och vid kollisionen. 

 

 

figur 31: vinkel 3-Innan och vid kollisionen. 

Daniel Girardi tacklas från höger sida. Exakt när kollisionen inträffar är vinkeln mellan 
spelarnas rörelseriktning 43°.	  	  Huvudets	  hastighet	  vid	  denna	  tidpunkt	  är	  2,92	  och	  
tacklarens	  axel	  är	  0,46.	  I	  detta	  fall	  är	  inte	  hastigheten	  avgörande	  utan	  vinkeln	  är	  mest	  
intressant.	  	  Huvudet	  har	  koronalrotation.	  
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Fall	  4	  

Axel mot huvud och rotation till ca 35°. 

 

figur 32: Innan och vid kollisionen. 

Alex Ovechkin går snabbt mot målen och tacklar målvakten Roberto Luogno. 

Vid kollisionen är vinkeln mellan huvudet och axeln 16°.	  Huvudet	  roterar	  sedan	  genom	  en	  
höger	  transversalrotation	  och	  vinkeln	  ökas	  till	  51°.	  Med	  andra	  ord	  är	  rotationsvinkeln	  
35°.	  

Huvudets hastighet är 0,91 m/s men tacklarens axel som går snabbt har hastigheten 6,42 m/s. 

 

Fall	  5	  

Arm mot huvud med 270° rotation. 

 

figur 33: Innan och vid kollisionen. 

Anze Kopitar kolliderar med Jason Demers. Huvudets hastighet beräknas till 3,73 m/s vid 
kollisions tidpunkt.  

Efter kollisionen vänsterroterar Koptars huvud 270°	  transversalt.	   

 

Fall	  6	  

Axel mot huvud 
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figur 34: vinkel 1-Innan och vid kollisionen. 

 

 

figur 35: vinkel 2-Innan och vid kollisionen. 

Mark Stuart tacklar Anze Kapitar. Huvudet hastighet vid kollisionen uppskattas till 1,21 m/s 
och tacklarens arm 1,38 m/s. 

Huvudet roterar i medianplanet (sagittalplanet) efter kollisionen.  

 

Fall	  7	  

Axel mot huvud 

 

figur 36: vinkel 1-Innan och vid kollisionen. 
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figur 37: vinkel 2-Innan och vid kollisionen. 

 

figur 38: vinkel 3-Innan och vid kollisionen. 

Bobby Ryan tacklar Valtteri Filppula från vänster sida. Huvudet får koronalrotation efter 
kollisionen. 

Hastigheterna är ganska låga. Det uppskattas till 0,48 till huvudet och 0,49 till axeln. 

 

Fall	  8	  

Arm mot huvud 

 

figur 39: Innan(upp-vänster), vid(upp-höger) och efter(ner) kollisionen. 

Gabriel Landeskog tacklar Corey Perry som står nästan stilla mellan tacklaren och plexiglaset. 
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Riktningen mellan tacklaren och Corey Perrys huvud i första stunderna efter kollisionen är 
81°.	  Huvudet	  dras	  ner	  genom	  en	  medianrotation	  och	  vinkeln	  ökar	  till	  115°	  (34°	  ökning).	  
Det	  blir	  inte	  ett	  slag	  till	  mot	  plexiglaset	  utan	  rotationen	  sker	  ganska	  snabbt.	  

Huvudets	  hastighet	  när kollisionen inträffar	  är	  0,46	  men	  efter	  slaget	  ökar	  den	  till	  1,81.	  På	  
samma	  sätt	  minskar	  armens	  hastighet	  från	  0,51	  till	  0,34.	  

 

Fall	  9	  

Arm mot bröst 

 

figur 40: vinkel 1-Innan och vid kollisionen. 

 

 

figur 41: vinkel 2-Innan och vid kollisionen. 

Kollision mellan Dustin Brown och Corey Perry. Brown slår Perrys bröst med händerna. 
Huvudets hastighet vid kollisionen beräknas till 3,02 och armarnas till 9,56. Efter kollisionen 
får huvudet en linjär rörelse. 

 

Fall	  10	  

Axel mot huvud 
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figur 42: Innan och vid kollisionen. 

Erik Karlsson med sin axel stoppar Grabovski trots att han har hög hastighet. 

Armens hastighet beräknas till 9,19 och huvudets till 4,91. Vid kollisionen har de olika 
riktningar och vinkeln mellan är ca 20°.	  Den	  som	  tacklas	  får	  koronalrotation	  efter	  
tacklingen.	  

 

Fall	  11	  

Armbåge mot huvud 

 

figur 43: vinkel 1-Innan och vid kollisionen. 

 

 

figur 44: vinkel 2-Innan och vid kollisionen. 

Evegni Malkin tacklar Dan Girardi med sin armbåge. Huvudet- och armbågens hastighet 
beräknas till 4,45 m/s. Huvudet får linjär rörelse efter kollisionen. De går mot varandra vilket 
gör att vinkeln mellan deras rörelse riktningar blir 180°	  (eller	  0°). 
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Fall	  12	  

Rygg mot skyddskant och snabb huvudrotation 

 

figur 45: Innan och vid kollisionen. 

Erik Gudbranson tacklar Evegni Malkin. Han ramlar och kolliderar med ryggen mot 
skyddskanten (som är fast). Det resulterar i att Malkins huvud roterar koronalt. 

Innan kollision med skyddskanten är huvudets hastighet ca 1,10 och vid rotationen blir det ca 
3,40. 

 

Fall	  13	  

Arm mot huvud 

 

figur 46: Innan(upp-vänster), vid(upp-höger; annan vinkel) och efter(ner) kollisionen. 

Matt Moulson tacklas från höger sida. När kollisionen inträffar är hans huvuds hastighet ca 
3,40 m/s och tacklarens arms hastighet uppskattas till 7,66 m/s. Huvudet får linjär rörelse efter 
kollisionen. 
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Fall	  14	  

Axel mot huvud 

 

figur 47: vinkel 1-Innan och vid kollisionen. 

 

 

figur 48: vinkel 2-Innan och vid kollisionen. 

Evegni Malkin tacklar Sean Couturier från höger sida. Deras riktningar har exakt efter 
kollisionen 21°	  vinkel.	  Huvudet	  får	  koronalrotation	  (21°)	  efter	  kollisionen.	  	  

Huvudets hastighet beräknas till 0,44 m/s och axelns 1,72 m/s. 

 

Fall	  15	  

Axel mot huvud 

 

figur 49: vinkel 1-Innan och vid kollisionen. 
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figur 50: vinkel 2-Innan och vid kollisionen. 

 

 

figur 51: vinkel 3-Innan och vid kollisionen. 

Dustin Brown tacklar Henrik Sedin från höger sida. Huvudet har låg hastighet vid kollisionen 
(Sedin är nästan stilla) (ca 0,15 m/s) men Brown tacklar honom med högre hastighet (ca 
5,75). Huvudet får linjär rörelse. 

 

Fall	  16	  

Arm mot huvud 

 

figur 52: vinkel 1-Innan och vid kollisionen. 
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figur 53: vinkel 2-Innan och vid kollisionen. 

 

 

figur 54: vinkel 3-Innan och vid kollisionen. 

Jimie Benn tacklar Chris Neil från framsidan. Efter tacklingen får de olika riktningar med 23 
graders vinkel mellan dem.  

Huvudets hastighet beräknas till 0,35 m/s och arms hastighet är 1,02 m/s. Huvudet får 
medianrotation efter tacklingen. 

 

Fall	  17	  

Axel mot huvud 

 

figur 55: vinkel 1-Innan och vid kollisionen. 

 

 

figur 56: vinkel 2-Innan och vid kollisionen. 
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figur 57: vinkel 3-Innan och vid kollisionen. 

Tackling mellan Jaromir Jagr och Robert Bortuzzo. Exakt efter kollisionen får spelarna olika 
riktning. Vinkeln mellan dem är 21°	  (vinkeln	  innan	  kollisionen	  är	  högre).	  Den	  som	  tacklas	  
får	  median	  huvudrotation.	  

När kollisionen inträffar är huvudets hastighet 7,95 m/s och axelns är 5,85 m/s. 

 

Fall	  18	  

Arm mot huvud 

 

figur 58: vinkel 1-Innan, vid och efter kollisionen. 

 

 

figur 59: vinkel 2-Innan, vid och efter kollisionen. 

John Tavares tacklas av Brent Sopel från vänster sida. Både huvudet och armen har höga 
hastigheter vid kollisionens tidpunkt (huvud: 6,19 m/s och arm: 12,31 m/s).  

Huvudet får transversalrotation med 73°.	  Vid	  kollisionen	  har	  huvudet	  och	  armen	  olika	  
riktning	  rörelser	  med	  21°	  vinkel	  mellan.	  Vinkeln	  ökar	  till	  94°.  
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Fall	  19	  

Axlar och bröst mot huvud och sedan huvud mot plexiglas. 

 

figur 60: vinkel 1-Innan och vid kollisionen. 

 

 

figur 61: vinkel 2-Innan och vid kollisionen. 

Kollision mellan John Tavares och Dion Phaneuf. Både går i samma riktning. Kollisionen 
sker när Tavares stoppas av plexiglaset och skyddskanten och Phaneuf kolliderar bakläges 
med honom. 

Huvudet och axeln har samma hastighet. De kolliderar med det fasta plexiglaset. Huvudet 
kolliderar först med plexiglaset sedan blir tryck från axeln. Huvudets hastighet är exakt innan 
kollisionen 1,12 m/s och det får bara linjär rörelse efter kollisionen. 

 

Fall	  20	  

Axel mot huvud 

 

figur 62: vinkel 1-Innan och vid kollisionen. 
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figur 63: vinkel 2-Innan(upp-höger), vid(upp-vänster) och efter(ner) kollisionen. 

Jake Muzzin tacklar Jonathan Toews från höger sida. Huvudets hastighet innan kollisionen är 
1,92 m/s och Muzzins axels hastighet är 3,12. Huvudet får linjär rörelse efter kollisionen. I 
denna tidpunkt ändras huvudets rörelse riktning med 121°. 

 

Fall	  21	  

Händer mot huvud 

 

figur 64: vinkel 1-Innan och vid kollisionen. 

 

 

figur 65: vinkel 2-Innan och vid kollisionen. 
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Jonathan Toews tacklas av Johnny Boychuk från vänster sida. Vinkeln mellan deras rörelse- 
riktningar är 147 grader i tidpunkten före kollisionen. Huvudets hastighet är 2,66 m/s och 
händernas är 5,82. Huvudet får koronalrotation efter kollisionen. 

 

Fall	  22	  

Axel mot huvud 

 

figur 66: vinkel 1-Innan och vid kollisionen. 

 

 

figur 67: vinkel 2-Innan och vid kollisionen. 

 

 

figur 68: vinkel 3-Innan och vid kollisionen. 

Kollision mellan P.K.Subban och Chris Neil. Subban går mot Neil från höger med 137° 
vinkel riktning. Huvudet får ca 90 graders transversalrotation. Med 2D analys uppskattas 
huvudets hastighet till ca 4,0 m/s och axelns är ca 8,0. 
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Fall	  23	  

Arm mot huvud 

 

figur 69: vinkel 1-Innan och vid kollisionen. 

 

 

figur 70: vinkel 2-Innan och vid kollisionen. 

David Krejki tacklas av P.K.Subban från höger sida. De har olika rörelseriktningar och 
vinkeln mellan dem är 144° exakt före kollisionen. Efter tacklingen kolliderar huvudet 
kolliderar med plexiglaset. Det får en linjär rörelse. Huvudets hastighet före kollisionen 
uppskattas till 4,7 m/s och armens hastighet är 11,92 m/s. 

 

Fall	  24	  

Huvud mot is 

 

figur 71: vinkel 1-Innan och vid kollisionen. 
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figur 72: vinkel 2-Innan och vid kollisionen. 

Alex Ovechkin tacklar P.K.Subban och det resulterar i en kollision mellan Subbans huvud 
och isen. Huvudets hastighet är exakt före kollision med is 4,9 m/s. Det får en medianrotation. 
Huvudets acceleration före kollision är 18 m/s2 och exakt vid kollisionstidpunkten blir den 56 
m/s2. 

 

Fall	  25	  

Axel mot huvud 

 

figur 73: vinkel 1-Innan och vid kollisionen. 

 

 

figur 74: vinkel 2-Innan och vid kollisionen. 

Drew Doughty tacklar Pavel Datsyuk från höger sida och bakifrån med 46° vinkel mellan 
deras rörelseriktningar. Huvudets hastighet är exakt innan kollisionen ca 2,0 m/s och axelns är 
ca 9,0 m/S. Huvudet får koronalrotation efter kollisionen. 

 

Fall	  26	  

Arm och bröst mot bröst och huvud 
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figur 75: vinkel 1-Innan och vid kollisionen. 

 

 

figur 76: vinkel 2-Innan och vid kollisionen. 

Phil Kassel blir tacklad av Mattias Ohlund. Tacklaren använder sina händer mot Kassels 
bröst. Hvudets hastighet före kollision är 1,5 m/s och den Ohlunds arms hastighet är 5,5 m/s. 
Kassels huvud får linjär rörelse efter kollisionen. 
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Appendix	  B:	  NHL	  standard	  dimensioner	  (National	  Hockey	  League)	  
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