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Sammanfattning 
Detta projekt är en del i ku Luleå tekniska universitet. 
Projektet syftar till att låta studenterna praktiskt utöva erhållna kunskaper, genom att planera, 

ett självvalt experiment. 

örsökspersoner valdes fyra spelare från Luleå 

a effekter. De 

rsen IEK203 Försöksplanering som ges vid 

genomföra och analysera 

Gruppen fann det intressant att studera hockeyspelares slagskott i syftet att söka faktorer som 
påverkar hastigheten och precisionen i skottet. Försöket utfördes som ett ”första-i-serien”-försök 
med fyra försöksfaktorer över åtta försök. Till f
Hockeys elitserielag som vardera sköt två replikat av varje försök, dvs. totalt 16 försök. 

Hela materialet analyserades i Design Expert både utan blockning och med blockning, där var 
spelare representerade ett block. Dessutom gjordes individuella analyser för varje enskild spelare. 
Det två responsvariablerna analyserades både var för sig men även kombinerade. 

För hastigheten föll två faktorer ut som aktiva på 5 % signifikansnivå både med och utan 
blockning, bredden mellan händerna och puckvikten. Bredden mellan händerna bör vara stor och 
puckvikten liten för att öka hastigheten. För precisionen återfanns inga aktiv
kombinerade analyserna visade i stort att det är svårt att optimera hastighet och precision 
tillsammans. 
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1  Introduktion 
Kapitlet introducerar läsaren till uppgiften och den överlagrade bakgrunden till denna rapport. 

1.1 Bakgrund 
I kursen IEK203 Försöksplanering som ges vid Luleå tekniska universitet utbildas studenterna i 
att planera, genomföra och analysera experiment. Kursen bygger på att det inom industrin ofta 
finns stora pengar att spara om försök planeras väl så att befintliga resurser utnyttjas på bästa sätt. 
Försök kan utföras i syfte att studera en process och hur den påverkas av vissa faktorer men även 
för att optimera en process. Därför behandlar ett av kursmomenten i kursen just försök, i syftet 
att studera en process, där studenterna själva ska bedriva ett projekt för att erhålla kunskaper på 
området. 

1.2 Problembeskrivning 
Att göra försök för att skapa förståelse för en process och hur den påverkas är inte alltid enkelt i 
verkligheten då restriktioner i form av tid och materiella resurser ofta har en betydande roll. Att 
därför gå från en lektionssal med teoretiska kunskaper till att applicera dessa på verkliga fall 
innebär ofta frågetecken som vanligtvis inte tas upp i teorin men som ändå måste besvaras. Bland 
annat krävs kunskaper för att kunna se i vilka processer som försöksplanering är lämpligt som 
verktyg men även för att veta vilka faktorer som ska väljas och hur de ska vara inställda. Ofta 
finns även problematik i att se hur många försök som behövs för att förstå processen väl och var 
undersökningen bör börja. 

1.3 Syfte med hemuppgiften 
Syftet är att, utifrån en vald process, planera ett försök med faktorer, nivåer och försöksplan och 
därefter utföra samt analysera det planerade försöket. Projektet bör resultera i en överblick av 
vilka faktorer som påverkar processen samt förslag på hur kommande försök kan utformas 
utifrån detta första försök. 
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2  Teori 
Kapitlet innehåller en kort presentation av försöksplanering och slagskottsteknik. 

2.1 Försöksplanering 
Montgomery1 menar att försök och experiment av olika slag är mycket användbara i syftet att 
skaffa kunskap kring en process. Dessa kan emellertid utföras på en rad olika sätt. Det finns 
metoder som går ut på att planlöst testa sig fram till ett acceptabelt värde på utfallet, responsen, 
exempelvis bästa-gissnings metoden. En närbesläktad metod är den så kallade en-faktor-i-taget 
metoden där de försöksfaktorer som anses påverka responsen varieras en i taget. En av de 
allvarligaste nackdelarna med ovannämnda metoder är att ingen av dem ger någon möjlighet att 
skatta samspel mellan faktorerna. Om ett samspel mellan två försöksfaktorer förekommer så 
betyder det att effekten av den ena faktorn är beroende av nivån på den andra faktorn. För att 
kunna uttala sig om samspel hos ett datamaterial används så kallade faktorförsök, där 
försöksfaktorerna varieras samtidigt. 

I det allmänna fallet brukar ett tvånivåers faktorförsök betecknas 2f där f anger antalet 
försöksfaktorer. Antalet försök stiger alltså kraftigt med ett ökande antal försöksfaktorer vilket 
kan leda till att försöksserien blir både tidskrävande och kostsam. Dessutom används en stor del 
av försöken för att skatta högre ordningens samspel mellan försöksfaktorer. Om många 
försöksfaktorer ska studeras används därför ofta reducerade faktorförsök enligt typen 2f-k där k är 
ett heltal för vilket 1<k<f. I en försöksplan av typ 2f-k överlagras samspelseffekter av 
huvudeffekter2. 

2.2 Skotteknik 
För att ge en kortfattad introduktion till teorin och tekniken bakom ett bra slagskott presenteras 
här det mest grundläggande. En hockeyspelare hamnar i många olika situationer under match och 
måste anpassa sitt skott efter det. Det finns dock generella riktlinjer för hur ett slagskott går till. 
Spelare är antingen höger- eller vänsterskyttar med klubban anpassade efter preferenser. Är 
spelaren högerskytt hålls höger hand längre ner på skaftet och vänsterhanden högst upp, tvärt om 
för vänsterskyttar. Vanligen vill spelaren bygga upp en spänning i klubban som, när den frigörs, 
snärtar till pucken så hårt att den åker iväg. Denna spänning erhålls genom att pressa den nedre 
handen framåt och mot isen medan handen högst upp motverkar riktningen. Viktigt är att 
klubban är i kontakt med isen som även den agerar motstånd, se figur 1 nedan.  

Figur 1. Schematisk bild över hur krafter fördelas på klubban under slagskott. 
När spelaren sedan väljer att lyfta klubban från isen slår således klubban tillbaka. Den rörelsen 
tillsammans med spelarens kraft avgör hastigheten på ett slagskott3. 

                                                 
1 Montgomery (2005) 
2 ibid. 
3 Gilbert (1980) 
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3  Planeringsfasen 
Detta kapitel ämnar presentera planeringen av försöket och slutligen en försöksplan och valda faktorer och 
responser. 
Experimentet har planerats efter den metodik, ”Master Guide Sheet”, som Coleman och 
Montgomery4 presenterat. Denna metod innehåller tio steg för att systematiskt planera sitt 
försök. Metoden syftar till att ge dem som planerar en bredare syn på problemet samt tänka över 
aspekter som annars lätt kan förbigås. De första stegen är övergripande men stegvis planeras fler 
och fler detaljer, detta för att först få en helhetssyn över och ett mål med experimentet och 
utifrån detta sedan välja de bästa alternativen vad gäller variabler, faktorer och försöksplaner. 

3.1 Experimentets uppkomst och mål 
De senaste åren har utvecklingen inom ishockeyutrusning gått markant framåt allt eftersom nya 
material produceras. En sak de nya materialen medfört är de kompositklubbor, som närmare 70 
procent av alla spelare i elitserien spelar med idag5, vilka är designade speciellt för att skjuta så 
hårt som möjligt. Det har blivit något av en fluga att ha en kompositklubba även i yngre åldrar då 
klubban alltså påstås underlätta ett bra skott. I dagens ishockey har ett bra skott blivit väl så 
viktigt som en bra teknik, mest tack vare målvakternas allt större utrusning och smidighet. Att 
därför utrusta sig med en bra klubba tycks vara en enkel lösning för att skjuta bättre, dock borde 
det finnas betydligt fler faktorer som påverkar hur hårt en spelare skjuter. Projektgruppen tycker 
därför att det vore roligt och intressant att utreda hur man på bästa sätt kan komplettera en bra 
utrustning med mänskliga inställningar för att förbättra skottets hastighet och precision, gärna 
samtidigt. Intressant vore även att göra studien på det lokala elitlaget Luleå Hockeys spelare, för 
att utföra försöket på högsta nivå. 

3.1.1 Syftet med detta experiment 

Syftet med experimentet är att göra ett ”första-i-serien-faktorförsök” för att finna faktorer som 
påverkar hur hårt och precist ett slagskott blir samt ge en ledning om hur faktorerna ska vara 
inställda för bästa effekt. 

3.1.2 Befintliga ämnesspecifika kunskaper 

Det finns vissa mekaniska samband som kan ge ledning om vad som påverkar ett slagskott. Till 
exempel säger hävstångsformeln att kraften i ytan mellan isen och klubbladet beror av pålagd 
kraft och hävarmens längd, det vill säga avståndet från händerna till klubbladet. Vad spelare dock 
gör är att de använder sig av kraft- och momentjämvikter för att skapa ett uppbyggt tryck i 
klubbans nedre del. Därför placerar de händerna med mellanrum i syfte att få en så stor motkraft 
vid bladet som möjligt. Den kraften beror på hävarmen men även på avståndet mellan båda 
händerna. Ett litet avstånd mellan händerna ger ingen motkraft i statisk jämvikt, som klubban är i 
strax innan pucken träffas. Ett för stort avstånd ger dock motsatt effekt och klubbladet får ingen 
fjädring alls. Teorin säger alltså att ett större mellanrum borde öka kraften till en viss gräns, en 
gräns vi inte tänker härleda här. 

Det finns ytterligare ett mekaniskt samband som bör påverka ett slagskotts hårdhet, nämligen 
bredden mellan skridskorna, se figur 2 på nästa sida. Ju större bredd mellan spelarens ben desto 
större kraft kan tas upp av spelaren i x-led. Det är just denna kraft som är klubbkraftens motsats 
och bör därför vara så stor som möjligt. Det vill säga, bredare mellan benen torde öka kraften till 
en viss gräns. 

                                                 
4 Coleman & Montgomery (1993) 
5 Olofsson (2005) 
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Figur 2. Kraftfördelning vid slagskott. 
Spelarna själva ger även antydningar om att en kompositklubba ger hårdare skott men dessutom 
att bredden mellan händerna spelar roll. Den kände hockeycoachen och föreläsaren Dave 
Chambers skriver i en av sina böcker att bredden mellan händer och fötter är den kanske mest 
väsentliga delen av ett bra slagskott6. Händer och fötter ska vara så breda som möjligt utan att 
spelaren känner att denne inte kan genomföra en korrekt sving. Han menar även att spelarens 
naturliga teknik och koordination spelar stor roll. En annan expert på hockey, Bobby Hull, 
nämner i en av sina instruktionsfilmer puckens placering som en del av ett lyckat slagskott. 
Pucken bör ligga en bit in mellan skridskorna, alltså inte framför spelaren7. 

Ingen tidigare vetenskaplig forskning inom området har funnits till hands för att eventuellt hjälpa 
till med att finna relevanta faktorer. Experimentet blir således, oss veterligen, det första av sitt 
slag. 

3.2 Variabler och faktorer 
I följande avsnitt kommer responsvariabler och olika typer av faktorer identifieras samt motiv 
presenteras till varför vissa faktorer väljs och andra inte. 

3.2.1 Responsvariabel 

För att på ett rättvisande sätt mäta hårdheten på ett skott ska en lämplig responsvariabel väljas. 
Två variabler har identifierats som möjliga, nämligen kraften som pucken utsätts för vid träffen 
alternativt hastigheten på pucken. I tabell 1 nedan jämförs de båda efter egenskaper som är 
viktiga för en bra responsvariabel, kursiva alternativet är att föredra. 

Tabell 1. Jämförelse av responsvariabler 

Egenskap Kraft på puck Hastighet på puck 
Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig 
Normalfördelad Troligen Troligen 
Mätbar Obefintligt mätdon som 

kräver sensorer och tid 
Befintlig radar kan användas 

Mäts ofta Nej Ja, allmänna måttet på hårdhet 
Förstörande mätmetoder Ja, kan ej mäta exakt samma 

skott två gånger 
Ja, kan ej mäta exakt samma 
skott två gånger 

Nära naturlig gräns Nej Nej 
Närhet till målet Direkt knuten till kraften från 

spelare 
Indirekt mått på kraften från 
spelare 

Baserat på det faktum att kraften på pucken blir krävande att mäta och att måtten inte används 
som allmänt jämförelsetal väljs hastigheten till responsvariabel. Den är dock inte lika direkt 
kopplad till kraften från spelaren utan kan vara utsatt för vindmotstånd och friktionsmotstånd 

                                                 
6 Chambers (1994) 
7 Hull (1999) 
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från isen. Eftersom målet med försöken inte är att få ett så snabbt skott som möjligt utan att 
registrera de relativa hastigheterna mellan försöken, kan hastigheten ändå användas som 
responsvariabel. Skotten hos ishockeyspelare idag ligger i snitt på mellan 100 km/h till 110 km/h 
stillastående med liggande puck, maxvärden är sämre dokumenterade men under mätningar i 
samband med NHLs senaste All-Star-match uppmättes skott på över 160 km/h8. 

För att mäta skottets precision finns två alternativ, nämligen att mäta cirkulärt avstånd från en 
mittpunkt, alternativt endast precision i höjd- och/eller sidled. Fördelen med att mäta cirkulära 
mått, typ måltavla, är att det ger precision i alla led och är det egentliga måttet. Efter konferens 
med spelare är det dock endast precisionen i sidled som är av intresse. Detta på grund av att den, 
av spelarna själva, anses svårast att reglera och kontrollera. Vid stillastående skott med liggande 
puck är det inte något större problem att reglera skottets höjd varför cirkulär- och 
höjdledsprecision inte tillför något. Precisionen kommer alltså att mätas i sidled, som en klassad 
variabel. Ett stycke på sargen delas in i en mittlinje med områden om 30 centimeter på var sida. 
Se figur 3 nedan. Att vi använder oss av klassificering beror på att mätningen är betydligt enklare 
och mindre tidskrävande jämfört med att använda måttstock efter varje skott.  

Figur 3. Poängbedömning för responsvariabeln precision. 
3.2.2 Försöksfaktorer 

I bilaga 1 återfinns ett Ishikawadiagram över tänkbara faktorer som påverkar ett slagskotts 
hårdhet, framtagna genom brainstorming. Bokstäverna vid faktorerna avser huruvida faktorerna 
är mätbara, påverkbara och styrbara. Försöksfaktorer bör ha alla tre egenskaper vilket smalnar av 
antalet valbara faktorer något. En försöksfaktor kan vara både kvalitativ och kvantitativ vilket alla 
möjliga försöksfaktorer är. Baserat på teoretiska samband presenterade i föregående avsnitt väljs 
dock bredd mellan händer och bredd mellan fötter till försöksfaktorer då de torde ha stor 
påverkan på responsvariabeln. Att de tas med trots att teori om dess påverkan finns, beror på att 
intressanta samband mellan dessa och övriga försöksfaktorer är av intresse. För att inte ta med 
för många faktorer i detta första övergripande försök önskas endast två eller tre faktorer till, 
vilket ger fyra till fem försöksfaktorer. Eftersom experter på området anser att puckens placering 
i x-led, det vill säga var mellan skridskorna den ligger, spelar roll väljs även denna som 
försöksfaktor för att försöka verifiera påståendet. Av återstående möjliga försöksfaktorer anses 
inte faktorerna tejpning, om spelaren har utrustning eller ej eller vilken hastighet spelaren har vara 
av intresse för experimentet. Detta beror på att dessa faktorer i stort sett aldrig är valbara i en 
matchsituation. Klubbtyp hade varit av intresse för att verifiera påståendet att kompositklubba 
ger ett hårdare skott, dock har spelarna endast kompositklubbor och projektgruppen har inte 
                                                 
8 www.nhl.com 
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budget för att köpa in nya träklubbor med samma egenskaper som kompositklubborna, varför 
denna faktor utelämnas. Därmed återstår två möjliga faktorer – puckens placering i y-led (från 
spelaren) samt puckens vikt. Puckens vikt har varit omdebatterad de senaste åren då det varit på 
förslag att minska puckvikten något i syfte att förenkla för åskådare att se pucken. Det är därför 
av intresse att se hur en minskad puckvikt påverkar hastigheten på skottet, puckvikten väljs alltså 
till den fjärde försöksfaktorn. Anledningen till att vi väljer att inte ta puckens position i y-led som 
en försöksfaktor är att den är väldigt beroende av vem som skjuter. Kombinationen längd på 
spelare och klubba samt individuella preferenser gör att ett litet skifte av faktorn troligen inte 
skulle göra skillnad. Större förändringar av faktorn kan å andra sidan göra att det blir ”omöjligt” 
att få iväg ett korrekt skott. Sammanlagt väljs alltså fyra faktorer. Detta kan tyckas få för ett 
första-i-serien-försök men är i stort sett alla möjliga faktorer som går att variera tillsammans och 
är av intresse, varför vi får nöja oss med dessa. I bilaga 2 presenteras alla försöksfaktorer närmare. 
I tabell 2 nedan finns en sammanfattning av faktorerna. 

Tabell 2. Sammanfattning av valda försöksfaktorer 

Faktor Benämning Nivåer (-/+) 
A Bredd mellan händer 28/40 procent av spelarlängd 
B Bredd mellan fötter 25/37 procent av spelarlängd 
C Puckvikt 122/167 gram  
D Puckplacering (angivet från främre foten) 0/20 cm från främre skridsko 

Nämnas kan göra att valda nivåer på bredd mellan händer och ben, samt avstånd till puck alla 
baseras på spelarnas erfarenheter. Nivåerna har dessutom valts så lämpliga som möjligt utifrån att 
variationen av dem ska vara ungefär lika stor. Att vi väljer att ha avstånden baserat på spelarlängd 
är för att underlätta replikat med olika spelare. Mätnoggrannheten är dock satt till avrundade 
centimetrar av det procentuella värdet på förhållandet avstånd och spelarlängd, detta då rörelser 
av skridskor precis i skottögonblicket antagligen kommer ske och ändå radera exakta 
inställningar. Variationen på puckvikten blir noll eftersom samma puckar kommer användas vid 
alla försök. 

3.2.3 Konstant hållna faktorer 

De faktorer som vi kan styra och som inte anses ha någon intressant påverkan på utfallet av 
experimentet är de faktorer som hålls konstanta under försöken. I bilaga 2 återfinns samtliga 
konstant hållna faktorer med respektive nivåer och mätmetoder. Vad som kan sägas om dessa är 
att höjden som spelaren drar klubban innan skottet är svårast att hålla konstant. Hur högt man 
drar är mycket individuellt och enda sättet att mäta denna i försöket är genom ögonmått. 
Resterande faktorer är enklare att hålla konstant då de inte påverkas under skottets gång, förutom 
träffens placering i isen eller pucken. Den faktorn anser vi dock att spelarna bör vara tillräckligt 
professionella för att hålla konstant. 

3.2.4 Störfaktorer 

Faktorer som påverkar resultatet men som inte kan styras är de faktorer som kallas störfaktorer. 
Bilaga 2 innehåller en redogörelse för vilka dessa är och hur de hanteras för minsta möjliga 
störning. Generellt kommer randomisering av försöken inom och mellan replikaten att användas 
för att minska effekter av störfaktorer. Alla störfaktorer som hör samman med spelarens tekniska 
och personliga färdigheter är något som inte kan påverkas annat än av spelaren. Spelarna anses 
dock duktiga nog, eftersom de är elitseriespelare, att genomföra försöken utan alltför stor varians 
i teknik. Att det skiljer i medel mellan spelare gör inte så mycket då effekten ändå bör kunna ses 
genom blockning, det är värre om en spelare varierar i sig. Klubbornas vinkel och hårdhet är inte 
heller något vi kan påverka då en budget för nya klubbor inte finns. 
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3.3 Förväntade samspel  
Baserat på spelares och experters utlåtande kan samspel finnas i bredden mellan fötter och 
puckens placering. Effekten av att flytta pucken anses vara större om det är brett mellan 
skridskorna. En liten varning för samspel mellan bredd på händer och fötter utpekas också, dock 
endast baserat på intuitiva känslor hos spelare. 

3.4 Avgränsningar 
För att minska risken för trötthet hos spelarna allt eftersom skotten skjuts bör de inte skjuta mer 
än cirka 20 skott var inklusive replikat. Det bör även finnas utrymme för eventuell omtagning vid 
totalt missat skott. Detta gör att försöksplanen inte bör ha mer än åtta delförsök om vi gör två 
replikat av varje försök per spelare. Som tidigare nämnt finns även restriktioner i budget och 
spelarnas egna klubbor måste användas vilket avgränsar kontrollen av störfaktorer.

3.5 Försöksplanen 
Fakta erhållen från ovanstående avsnitt säger att det är fyra försöksfaktorer och maximalt åtta 
försök. Det ger oss en 24-1

IV-försöksplan med överlagringar av huvudfaktor på 
trefaktorsamspelet. För att få ett överlagringsmönster som minimerar risken för överlagring av 
intressanta faktorer och samspel används Kackers graf för att finna möjliga lösningar. I detta 
experiment är vi dock intresserade av samspel med tre faktorer inblandade vilket gör det möjligt 
att på åtta delförsök överlagra så att alla huvudeffekter och de nämnda tvåfaktorsamspelen inte 
överlagras av andra intressanta faktorer eller samspel. Fullständigt överlagringsmönster och 
försöksplan återfinns i bilaga 3. 

3.6 Planerade analysmetoder för experimentet 
Projektgruppen planerar först att analysera hela datamaterialet som det är, det vill säga med alla 
spelare och alla replikat. Vidare kommer materialet att analyseras med hjälp av blockning, där 
varje spelare representerar ett block. Detta görs för att minska risken för att individuella 
skillnader mellan spelarna bidrar till en större spridning. Ett större brus kan medföra en svårighet 
i att urskilja några aktiva effekter. Då försöket utförts med replikat kommer ANOVAN i Design 
Expert att kunna användas för att urskilja vilka effekter och samspel som är aktiva. För att hitta 
det optimala skottet så bör spelaren skjuta både med hög hastighet och med god precision. För 
att undersöka detta kommer även en kombination av de olika responsvariablerna analyseras. 
Denna analys kommer att utföras i tre delar, en del där de båda responserna har lika stor vikt 
samt en del där hastigheten har större vikt respektive en del där precisionen har större vikt. För 
att ge de medverkande spelarna feedback på vilka inställningar som optimerar just deras 
individuella skott, kommer slutligen varje spelare analyseras separat. I alla de fall där en 
förklarande modell kan tas fram kommer en residualanalys utföras för att undersöka 
modellantagandets giltighet. 

3.7 Förberedande test 
För att bekanta oss med mätutrustning och undersöka om hastigheten på skott är normalfördelad 
kommer ett förberedande test att göras. En person i projektgruppen kommer att utföra testet, 
detta för att minska belastningen på de utvalda spelarna som skall utföra försöket. Personen i 
projektgruppen kommer inte att vara på samma höga nivå som elitspelarna, vilket antagligen 
kommer att ge en större spridning än vad som fås i försöket. Detta tas med i beräkningarna men 
huvudsyftet med det förberedande testet är att undersöka normalfördelning, bekanta oss med 
mätutrustningen samt undersöka att alla kombinationer av faktorer faktiskt är fysiskt möjliga. 
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4  Genomförande och empiri 
Kapitlet beskriver försökets utförande samt de avvikelser från planeringen som uppkommit före och under försökets 
genomförande. 

4.1 Försökets utförande 
Kontakt togs i tidigt skede med fyra manliga elitspelare i Luleå Hockey. De utvalda spelarna blev 
Jan Sandström, Emil Lundberg, Karl Fabricius och Jonas Johansson. Syftet med att välja spelare 
på denna höga nivå som försökspersoner är att minska spridningen genom att spelarna har 
ungefär likvärdig fysik och har ungefär lika goda hockeyfärdigheter. 

Försöket genomfördes under drygt en timme på förmiddagen den 12 april 2005 i Coop Arenas B-
hall. Projektgruppen hade svårigheter att boka ishallen då denna var uppbokad av annan förening 
varför förberedande test fick utföras av projektgruppen tidigare samma förmiddag. 
Hastighetsmätaren testades och ställdes upp på lämplig plats (se figur 4 på nästa sida) för att inte 
träffas av puck men ändå kunna mäta hastigheten på puck med god precision. Markeringar 
gjordes dels på sarg (enligt figur 3) för precisionsmätningen och dels på isen för puckplacering 
och avstånd mellan skridskor på hög respektive låg nivå. De inställningar vi tänkt oss på hög och 
låg nivå testades. Då spelarna anlänt gjordes markeringar med tejp på vardera klubba för att 
markera avståndet mellan händer på hög och låg nivå, se även bild 1. 

Försöken utfördes därefter i randomiserad ordning där alla fyra spelare sköt ett skott vardera med 
samma nivåinställningar direkt efter varandra, för responsvärden se bilaga 4. Vissa skott fick 
skjutas om igen då hastighetsmätaren inte registrerade ett värde vid alla skott. Försöket gick ändå 
oväntat snabbt och smidigt då alla spelare lyssnade till de instruktioner som första 
försökspersonen fick och därefter gjorde samma inställningar då det blev dennes tur att skjuta. 
Nämnas bör att spelarna var utrustade med skridskor, handskar, träningsoverall och klubba. 

Bild 1. Jonas Johansson instrueras under försöket. 
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4.2 Avvikelser från planering 
Då ishallen var uppbokad och det därmed var svårt att få tillgång till den, fick vi göra det 
förberedande testet samma dag som försöket med spelarna. Därför kunde vi endast testa 
mätutrustningen samt undersöka att alla kombinationer av faktorer faktiskt var fysiskt möjliga. Vi 
kunde däremot inte undersöka normalfördelning i förväg hos hastigheten på skott. Vi fick anta 
att normalfördelning råder. 

Figur 4. Bild över uppställning av experiment. 
Under försöket krånglade hastighetsmätaren vid ett flertal tillfällen, varför ett större antal skott än 
beräknat fick skjutas om. Mätaren stod till vänster om spelarna, se figur 4, vilket gjorde att alla 
skott nära den registrerades lättare än de som kom en bit bort. Då det endast fanns en högerskytt 
bland spelarna (och denna tenderade att skjuta mer år höger) fick denna spelare alltså skjuta om 
något fler puckar än de andra. En eller flera av spelarna kände sig något obekväma att skjuta vid 
vissa nivåinställningar, dock gick alla försök att genomföra. Trots att vi innan försöket framräknat 
individuella nivåer på benavstånd utifrån längd på respektive spelare kan man säga att alla fyra 
spelare intog samma benavstånd på hög och låg nivå vid försökstillfället. Detta då det var 
praktiskt ogenomförbart att märka upp de individuella nivåerna eftersom det endast skiljde en till 
två cm mellan spelarna. En störfaktor som uppkom under försökets utförande var att Jan 
Sandströms klubba blev märkbart mjukare. Denna fick kasseras efter försökets slut. Även fler 
spelares klubbor kan ha försämrats under tiden för försöket, dock bör randomiseringen minimera 
denna störfaktor.  
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5  Analys 
I följande kapitel kommer resultaten av försöken att analyseras med avseende på de två responserna och tolkas 
både utifrån hela materialet men även på individnivå. 

5.1 Utan b ockning l
I den första generella analysen har hela datamaterialet analyserats, det vill säga alla fyra spelare 
med 16 skott vardera är inkluderade i analysen och ej uppdelat i block. Med detta menas att ingen 
skillnad har gjorts på vem som skjutit respektive skott. 

Vid analys av hela materialet med avseende på hastigheten urskiljdes bredden mellan händer och 
puckvikten som aktiva effekter på 5 % signifikansnivå ur ANOVA-tabellen som återfinns i bilaga 
5. Med dessa två faktorer resulterade analysen i en första ordningens modell enligt (1) nedan. 

( ) ( )PuckviktHandbreddhetPuckhastig 20,091,042,89 −×+=  (1) 

Detta innebär att puckens hastighet blir högre då spelaren håller bredare mellan händerna samt 
har en lättare puck. Modellen har dock en mycket låg förklaringsgrad (0,1582) och justerad 
förklaringsgrad (0,1306). Det betyder att modellen förklarar en liten del av den totala variationen 
och är därför inte speciellt bra att prediktera puckhastigheten med. Detta kan bero på att 
spelarnas individuella teknik skiljer sig ganska mycket och ger upphov till stort brus som är svårt 
att skatta med endast en modell. I residualanalysen studeras residualernas normalfördelningsplot 
samt residualerna plottade mot det predikterade värdet och mot respektive faktor. 
Residualanalysen tyder på att residualerna är normalfördelade och oberoende då inga suspekta 
mönster eller punkter existerar. Detta innebär att modellantagandet torde vara korrekt eller att 
bruset är stort. 

Vid analys av hela materialet med avseende på precisionen kunde inga aktiva effekter urskiljas på 
5 % signifikansnivå ur ANOVA-tabellen, se bilaga 6. Med anledning av detta kunde inte en 
förklarande modell tas fram och ingen residualanalys göras. Anledningen antas återigen vara det 
stora bruset som spelarnas individuella teknik ger upphov till. 

5.2 Med blockning 
Föregående avsnitt gav oss starka anledningar till att dela upp materialet i block. Meningen är då 
att låta en spelare representera ett block. För att göra detta krävs att blocken överlagrar ett 
samspel i försöksplanen. Eftersom ett ointressant samspel finns kvar läggs blockningen där och 
får med andra ord samma teckenföljd som det tidigare samspelet. Kvar återstår i stort sett fyra 
försök med två replikat som alla analyseras tillsammans men skillnaden i storlek mellan dem sätts 
åt sidan. 

Vid denna analys av datamaterialet indelat i block, erhölls även här att bredden mellan händer och 
puckvikten var aktiva effekter på 5 % signifikansnivå och inverkar på puckhastigheten. Se 
ANOVA-tabellen i bilaga 7. Detta resulterade i en första ordningens modell enligt (2) nedan.  

( ) ( )PuckviktHandbreddhetPuckhastig 21,089,046,90 −×+=  (2) 

Även denna modell visar att puckens hastighet blir högre då spelaren håller bredare mellan 
händerna samt har en lättare puck. Förklaringsgraden för denna modell är något högre än den 
tidigare (0,2180) och likaså den justerade förklaringsgraden (0,1910), men de är fortfarande 
mycket låga. Vanligtvis rekommenderas en förklaringsgrad på över 70 procent vilket denna 
modell inte är i närheten av. Detta kan tyda på att andra faktorer som ej är med i detta försök 
påverkar skottet signifikant alternativt att bruset fortfarande är väldigt stort. En residualanalys 
utförs ändå för att kontrollera modellantagandet. I residualanalysen studeras residualernas 
normalfördelningsplot samt residualerna plottade mot det predikterade värdet och mot respektive 
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faktor. Residualanalysen visar att residualerna är normalfördelade och oberoende vilket tyder på 
att modellantagandet är korrekt eller att bruset är för stort. Inga samspel föll ut som aktiva vilket 
gör att ingen vidare analys krävs för att sära på block och aktiva samspel. 

Vid analys med avseende på precisionen kunde inga aktiva effekter urskiljas på 5 % 
signifikansnivå ur ANOVA-tabellen, som återfinns i bilaga 8. På grund av detta kunde ingen 
förklarande modell tas fram och ingen residualanalys var därför nödvändig att utföra.  

5.2.1 Kombinerade responser 

För att göra en försöksanalys där skottets optimum med avseende på både hastighet och 
precision gjordes en ny respons som baserades på de två sedan tidigare uppmätta. 

Omräkningen 

För att kunna kombinera de två responserna transformerades de så att de fick samma 
storleksordning. För att göra detta undersöktes båda responsernas normalfördelningar i 
Statgraphics och väntevärde och standardavvikelse togs fram. Se bilaga 9. Med hjälp av denna 
information beräknades ett intervall på σ2±  för respektive respons. Att just två sigma valdes 
beroende på att sannolikheten att ligga utanför är relativt liten och därmed täcker in vårt intervall 
på ett tillfredsställande sätt. För precisionen blev dock intervallet större än det ursprungliga 
intervallet då standaravvikelsen var mycket stor. Därför avrundades intervallet nedåt till 0 till 10 
vilket var de faktiska extremvärdena. Dessa intervall användes sedan för att ta fram en 
procentsats för hur högt varje responsvärde är i förhållande till intervallet. De värden som låg 
utanför gränserna sattes då till 0 eller 100 procent beroende på om de låg under eller över 
intervallgränserna. På så sätt erhölls båda responserna i procentform i förhållande till sitt eget 
storleksintervall. 

80/20 
I en verklig situation kan det vara så att det för en back är viktigare att skjuta hårt snarare än att 
pricka exakt rätt så att pucken snabbt går mot mål sedan kan styras in i målet av en annan spelare. 
Då är hastigheten viktigare än precisionen, men spelaren måste ändå kunna styra pucken mot rätt 
område på spelplanen. I ett sådant fall skulle hastighetsresponsen få större vikt än precisionen, till 
exempel 80 % mot 20 %. I denna första kombinerade analys beräknas responsen enligt: 

( ) ( )procentprecisionsprocenthastighetsrespons ×+×= 2,08.020/80  (3) 

I normalfördelningsplotten och ANOVA-tabellen kunde bredden mellan händerna och 
puckvikten urskiljas som aktiva effekter på 5 % signifikansnivå, det vill säga detsamma som när 
endast hastigheten analyserades. Se bilaga 10 för normalplotten. Detta betyder att man kan ta viss 
hänsyn till precisionen utan att de aktiva effekterna påverkas nämnbart. 

50/50 

I den andra av de kombinerade analyserna fick både hastigheten och precisionen lika stor vikt, 
det vill säga den nya analyserade responsen beräknades enligt (4) nedan. 

( ) ( )procentprecisionsprocenthastighetsrespons ×+×= 5,05.050/50  (4) 

I denna analys kunde ingen effekt anses som aktiv på 5 % signifikansnivå. Dock ligger A, 
bredden mellan händer, nära och är aktiv på 10 % signifikansnivå. Detta visar på att det är svårt 
att ställa in faktorerna så att både hastigheten och precisionen optimeras samtidigt då lika stor 
vikt läggs vid båda responserna. Eftersom A fortfarande är aktiv kan den dock anses påverka 
precisionen i större utsträckning än vad C, puckvikten, gör. Se bilaga 10 för normalplotten. 

20/80 
I en omvänd situation från den första, kan det vara så att det för en forward är viktigare att kunna 
placera skottet på exakt på rätt ställe istället för att skjuta så hårt som möjligt. I ett sådant fall 
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skulle hastighetsresponsen få mindre vikt än precisionen, till exempel 20 % mot 80 %. Responsen 
beräknades då enligt: 

( ) ( )procentprecisionsprocenthastighetsrespons ×+×= 8,02.080/20  (5) 

I analysen av detta material kunde ingen aktiv faktor identifieras på 5 % signifikansnivå. Detta är 
helt i linje med vad som fanns då precisionen analyserades för sig. Sammantaget på dessa 
kombinerade responser finner vi i stort sett en trappa från 100 procent hastighet till 100 procent 
precision där de aktiva effekterna går från både A och C, vidare till bara A och till sist är ingen 
aktiv. Detta tyder på att hastigheten och precisionen är svårt att optimera tillsammans och att en 
respons får lida om den andre ska blir bättre. Åtminstone är det så för spelarna i detta försök, 
säkerligen finns det dem som kan kombinera de två faktorerna också. 

5.3 Individuella analyser 
Individuella analyser för varje spelare utfördes för att analysera om de inställningar som 
optimerar skottet är individuella för varje spelare eller om det verkligen går att generalisera 
inställningarna för det bästa skottet. I avsnitten nedan tas endast intressanta faktorer med vilket är 
anledningen till varför vissa spelare inte nämns då de inte orsakade någon aktiv effekt. 

5.3.1 Hastighet 

För Emil Lundberg, forward i Luleå Hockey, kunde endast en aktiv faktor urskiljas med avseende 
på hastigheten på 5 % signifikansnivå. Denna var bredden mellan händer. Om man istället hade 
arbetat på 10 % signifikansnivå hade också puckens placering kunnat urskiljas som en aktiv 
effekt. Emil bör således få ett skott med högre hastighet då han har bredare mellan händerna 
samt placerar pucken bakom den främre foten. 

För Karl Fabricius, forward i Luleå Hockey, slog samma aktiva effekt ut som för Emil, nämligen 
bredden mellan händerna på 5 % signifikansnivå. Karl ska liksom Emil hålla bredare för att skjuta 
hårdare. De två övriga spelarna visade inga aktiva effekter. En tänkbar orsak till detta kan ha varit 
att den höga nivån på handbredden var längre ifrån normalt grepp för just Karl och Emil. Det var 
alltså en större omställning för dem jämfört med de andra vilket kan ha gjort att resultaten blev så 
skiftande. Anledningen till skillnaderna i normala greppet beror på klubblängd och vanligen har 
forwards kortare klubbor än backar och är därmed inte vana att hålla brett. Både Karl och Emil 
är forwards medan de andra två spelarna är backar vilket stödjer resonemanget ovan. 

5.3.2 Precision 

När det gäller precisionen kunde fler aktiva effekter urskiljas ur Emils individuella analys. På 5 % 
signifikansnivå var endast bredden mellan händerna aktiv, men både bredden mellan fötterna och 
puckplaceringen låg mycket nära och skulle på 10 % signifikansnivå anses som aktiva effekter. 
För att optimera sin precision bör Emil hålla smalare mellan händerna, smalare mellan fötterna 
samt placera pucken vid den främre foten. 

Vid analysen av precisionen hos Jonas Johansson kunde bredden mellan fötterna urskiljas som en 
aktiv effekt på 5 % signifikansnivå. Jonas bör stå med större avstånd mellan fötterna för att 
förbättra sin precision. Jonas var för övrigt den av spelarna som hade bäst precision i sina skott. 
Med tanke på resonemanget i föregående avsnitt borde denna analys ha givit att forwards har 
lättare att precisera sina skott vilket den inte visar. Istället visar en back och en forward aktiva 
effekter för att öka precisionen. Intressant är dock att det är de två kortaste spelarna som visar 
effekter. Detta tillsammans med det faktum att bredden mellan benen är aktiv kan vara en 
tänkbar förklaring. För deras kortare ben är avståndet mellan skridskorna av större betydelse än 
för dem med något längre ben. 
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5.4 Diskussion kring erhållna resultat 
När försöket planerades hade inte blockning tagits upp i kursen ännu vilket gjorde att vi inte 
planerade för det. Så här i efterhand kanske försöksplanen var väl överlagrad för att göra en 
blockning, vilken överlagras någon av effekterna. Det var rent tur att ett ointressant samspel 
fanns kvar att lägga blocken på. Hade kunskapen funnits när försöket planerades hade kanske 
faktorerna lagts olika eller så hade vi planerat ett fullfaktorförsök med fyra faktorer. 

Omräkningen av responserna för den gemensamma analysen är ganska godtycklig och därmed 
innehåller responsen en subjektiv variabel som kan ha påverkat vilka effekter som blev aktiva och 
inte. Eftersom resultatet dock är i linje med om hastighet och precision analyseras var för sig 
antar vi att skattningen av den kombinerade responsen är tillräckligt god för att se övergripande 
resultat. 

Den klassning vi gjort av responsvariabeln precision känns i efterhand inte tillräcklig för att göra 
bra analyser. Det största problemet med intervallindelningen är att båda sidor av mittlinjen är lika 
klassade. Det vill säga att ett skott lika långt till höger om mittlinjen som till vänster får samma 
poäng. Det gör att vi vid analysen har en dold spridning i vissa fall. Vi tror dock inte att detta 
påverkat resultatet negativt, snarare positivt då spridningen blivit mindre än vad den egentligen 
är. Hade skalan gjorts om tror vi att bruset blivit ännu större och det blivit ännu svårare att hitta 
aktiva effekter. Det är även på grund av detta som vi valt att inte analysera spridningseffekter. 
Dessa skulle då baseras på falsk information och korrekta slutsatser skulle vara svåra att dra.  

Grunden för en bra analys är att spridningen kan skattas tillräckligt bra. Detta kräver ofta många 
replikat vilket vi inte haft resurser till. Vår analys bygger på två replikat vilket är det minsta antalet 
för att överhuvudtaget kunna skatta en spridning. Detta har naturligtvis påverkat våra resultat då 
analysen endast bygger på en grov uppskattning av spridningen. 

Slutligen är det roligt att konstatera att aktiva faktorer har kunnat identifieras utifrån gjorda 
försök. Med tanke på hur många störfaktorer och konstanthållna faktorer som inverkar på 
försöket hade vi räknat med större brus som hade slukat aktiva effekter. Dock vet vi inte hur 
praktiskt tillämpbara våra resultat är. I en matchsituation är det ofta inte möjligt att ändra 
ställning eller puckvikt. Resultaten är mer av akademisk karaktär men kan ändå ge goda riktlinjer 
om hur grundinställningarna bör göras vid skotträning. 
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6  Slutsatser och fortsatt arbete 
Detta kapitel sammanfattar kort resultatet av analysen i form av rekommendationer till spelare. Efter dessa följer 
en kort diskussion kring studiens validitet och reliabilitet samt förslag till fortsatt arbete. 

6.1 Rekommendationer 
Här presenteras kortfattat de rekommendationer som följer av både den generella analysen samt 
de individuella analyserna för alla fyra spelare. Utifrån den generella analysen då hela materialet 
analyserats tillsammans kan utläsas att man för att få det snabbaste skottet bör hålla bredare 
mellan händerna och använda den lätta pucken. Detta första-i-serien försök kunde inte utläsa 
några faktorer som förbättrar precisionen i skottet. De individuella analyserna gav något skiftande 
resultat. Emil Lundberg bör hålla brett mellan händerna samt placera pucken bakom den främre 
foten för att optimera hastigheten i sitt skott. För att förbättra precisionen i sitt skott bör han ha 
mindre bredd mellan händerna. Han bör dessutom minska bredden mellan fötterna och flytta 
fram pucken i höjd med främre skridskon. Karl Fabricius bör precis som Emil hålla brett mellan 
händerna för att få en högre hastighet på sitt skott. Inga faktorer som förbättrar precisionen i 
skottet kunde dock utläsas på Karl. Jonas Johanssons resultat visar inga aktiva faktorer för att 
förbättra hastigheten, men däremot bör Jonas stå med större avstånd mellan fötterna för att 
förbättra sin precision i skottet. Jan Sandströms analys visar dessvärre inga aktiva effekter 
gällande vare sig hastigheten eller precisionen i skottet varvid inga individuella rekommendationer 
finns att ge. 

6.2 Validitet och reliabilitet 
Studien har flertalet felkällor som tagits upp i diskussionen av analysen där individuell teknik är 
en av de största. Experimentets syfte var att mäta hårdhet på slagskott genom att mäta 
hastigheten. Vi anser därför att validiteten är god då experimentet mätt vad som ämnades mäta. 
Genom blockningen undveks i största möjliga mån att spelarnas individuella teknik var det som 
egentligen mättes. Hastigheten är även den en bra uppskattning av hårdheten och ger inga avsteg 
från vad som ämnades mätas. Validiteten på det stora hela alltså är god. Reliabiliteten är dock mer 
diskutabel. Eftersom experimentet bygger till stor del på mänskliga interaktioner ökar risken att 
inte kunna genomföra en liknande studie med liknande resultat. Det skulle bli väldigt svårt att 
genomföra exakt samma test eftersom många variabler ändras med tiden såsom individuell teknik 
och preferenser samt klubborna. Att dessutom få exakta uppställningen av spelare och 
mätutrustning anses i det närmaste omöjlig. Eftersom mätaren registrerade något olika beroende 
på var pucken sköts skulle säkert andra resultat fås om andra spelare sköt med en annan 
spridning kring mittlinjen. Antagligen skulle det behövas bra många skott innan resultaten blir 
tillförlitliga genom centrala gränsvärdessatsen. Även om vi tror att våra aktiva effekter eventuellt 
skulle falla ut som aktiva i andra försök också så anses inte reliabiliteten särskilt god. Fler försök 
och spelare hade behövts för att öka reliabiliteten. 

6.3 Förslag till fortsatta försök inom området 
Detta experiment har varit väldigt styrt av tid och budget. Skulle dessa två variabler vara mindre 
problem finns möjligheten att utföra fler test på fler spelare under flertalet dagar för att öka 
replikaten och därmed reliabiliteten. De två faktorer som vi inte hade möjlighet att undersöka i 
vårt experiment men som är intressanta är klubbtyp och hastighet på spelare. Eftersom inte 
avstånd mellan benen föll ut som aktiv effekt tycker vi att ett fortsättningsförsök på området 
skulle kunna ha följande försöksfaktorer för vidare optimering; avstånd mellan händer, puckvikt, 
klubbtyp och hastighet på spelare. Dessa bör sedan kompletteras med två responsvariabler som 
nu men att precisionstavlan görs om. Detta för att kunna skilja på vilken sida om mittlinjen 
skottet hamnade och därmed få större och mer ackurat spridning. Försöket kan antingen göras 
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som generellt försök alternativt för var spelare för sig. Vi tycker det skulle vara intressant, liksom 
spelarna, att göra en mer djupgående individuell undersökning. Likaså vore det på sin plats att 
undersöka kurvatur i materialet genom att ta med ett visst antal centrumpunkter. Eventuellt bör 
det dock bli aktuellt först vid optimeringen av skottet. På det stora hela anser vi dock att fler 
faktorer ska undersökas innan mer precisa optimeringar tar vid. 
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Bilaga 2 Faktorer och nivåer 

Försöksfaktor Normal nivå och varians Mätnoggrannhet Hög nivå Låg nivå Förväntad effekt 
(A) Bredd händer 35 % + 3 % av spelarlängd God, hela centimetrar 40 % 28 % A på hög nivå torde öka responsen 
(B) Bredd skridskor 30 % + 3 % av spelarlängd God, hela centimetrar 37 % 25 % B på hög nivå torde öka responsen 
(C) Puckvikt 167 g + 2 g Bra, endast två lägen 167 g 122 g Osäker, eventuellt samband med C 
(D) Puckens placering i 

x-led 
10 cm + 5 cm 
(sett från främre skridskon) 

God, hela millimetrar 20 cm 0 cm Osäker, experter anser dock att E 
på hög nivå minskar responsen 

Konstanta faktorer Normal nivå och varians Mätnoggrannhet Hållen nivå Förväntad effekt 
Typ av klubba Kompositklubba Bra, endast två lägen Kompositklubba Kompositklubba torde öka hast. 
Höjd på klubba Cirka 135 grader från isen Dålig, ögonmått 135 grader Högre gradtal torde öka kraften 
Hastighet på spelare 
och puck 

Beroende av matchsituation Dålig Stillastående på liggande 
puck 

Högre fart torde ge ökad hastighet 

Träffordning Isen först (10-5 cm innan) God, is eller puckträff Isträff, oavsett avstånd Isträff torde ge en högre hastighet 
Utrustning på spelare Utrustning på Bra, endast två lägen Utan utrustning Osäker 
Isens friktion Beroende av gången tid God, ögonmått Nyspolat Låg friktion torde öka hastigheten 
Tejpning Tjärtejp, ett varv (ind.) God Tjärtejp, ett varv Kladdig tejp och fler varv minskar 

hastigheten 
Störfaktorer     Mätnoggrannhet Strategi Förväntad effekt

Upprätt vinkel på rygg Dålig, ögonmått Upp till spelaren att inte ändra teknik Osäker 
Vinkel på klubba Omöjlig för oss att mäta Upp till spelaren att inte ändra teknik Liten vinkel i alla led ger hög hast. 
Individuell teknik Går ej att mäta Upp till spelaren att inte ändra teknik Osäker, vissa skjuter bättre än andra 
Hastighet på sving Omöjlig för oss att mäta Upp till spelaren att inte ändra teknik Högre hastighet ger mer kraft 
Armvinkel i sving Omöjlig för oss att mäta Upp till spelaren att inte ändra teknik Osäker, rörlig torde öka hastigheten 
Typ av vinkel Bra, men olika skalor Spelare har samma vinkel på båda klubborna Raka vinklar torde öka hastigheten 
Klubbans hårdhet Bra, standardskala Spelare har samma hårdhet på båda klubborna Osäker 
Vind Omöjlig för oss att mäta Utföra alla experiment i samma hall och läge Medvind ger snabbare skott 
Övriga stressfaktorer Går ej att mäta Inte skynda på spelarna Individuellt beroende 
 



Bilaga 3 Försöksplan och överlagringsmönster 

Kackers graf med huvudeffekter och intressanta samspel:  

Försöksplan i standardordning med överlagringsmönster:  
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Bilaga 4 Försöksplan med responsvärden 
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Bilaga 5 Design Expert för hastighet utan blockning 
Normalplot för effekter med avseende på puckhastigheten: 
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ANOVA-tabell för puckhastigheten: 
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Bilaga 6 Design Expert för precision utan blockning  

Halvnormalplot för effekter med avseende på precision: 

 
ANOVA-tabell för precision: 
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Bilaga 7 Design Expert för hastighet med blockning 

Normalplot för effekter med avseende på puckhastigheten: 
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ANOVA-tabell för puckhastigheten: 

Residualplottar för puckhastigheten: 
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Bilaga 8 Design Expert för precision med blockning 
Normalplot för effekter med avseende på precision: 

ANOVA-tabell för precisionen: 
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Bilaga 9 Normalfördelningsplottar för responsen 
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Bilaga 10 Design Expert för kombinerad respons med blockning 

Normalplottar för effekterna: 
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DESIGN-EXPERT Plot
50/50
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DESIGN-EXPERT Plot
20/80

A: Händer
B: Fötter
C: Puckv ikt
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