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Abstract 
 

Syftet med uppsatsen är att utifrån en kvalitativ metod dels undersöka hur den praktiska 

fysträningen, med fokus på styrketräning bedrivs i sex ishockeylag hemmahörandes i 

J18-Elit. Parallellt utvärderas och presenteras även Svenska Ishockeyförbundets 

formella dokument gällande styrketräning. Den insamlade datan från tränarna, Svenska 

Ishockeyförbundets dokument och presenterad forskning i det aktuella ämnet ska 

sedermera ställas mot varandra och antingen bekräfta varandra och ge en samlad bild, 

eller visa på en skild syn gällande den praktiska styrketräningen för manliga 

ishockeyspelare i åldern 16 till 18 år (J-18). Utöver hur den praktiska styrketräningen 

bedrivs ska uppsatsen även undersöka i vilken utsträckning en specifik styrketränings-

metod och tränarens utbildningsbakgrund eventuellt påverkar det aktuella lagets 

tabellplacering och framgång i ett eventuellt slutspel. Datan inhämtas genom 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer med varje enskilt lags tränare som ansvarar för 

fysträningen. Svenska Ishockeyförbundets dokument har inhämtats både från offentliga 

hemsidor med tillgängligt material för allmänheten, och genom dokument som för 

gemene man kan köpas eller fås genom olika tränarutbildningar i förbundets regi. 

Utifrån datan kunde ingen specifik styrketränings-metod eller specifik 

utbildningsbakgrund likställas med en hög tabellplacering. Den övergripande bild som 

framstår är att ishockeyn är för komplex ur ett fysiologiskt perspektiv för att kunna 

prioritera och likställa en specifik styrketränings-metod för sportslig framgång. 

 

Nyckelord: Ishockey, Juniorishockey, Styrketräning, styrketräningsmetod, utbildning, 

Svenska Ishockeyförbundet, praktiskt, komplext, korrelationer    
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1 Introduktion  
Inom ishockeyn, precis som i flera andra idrotter, krävs det i hög grad att spelaren kan 

utmanövrera motståndaren i flera olika situationer. Situationerna som uppstår- och som 

spelaren ska behärska på ishockeybanan kan vara av intermittent karaktär innehållandes 

både lågintensiva- och högintensiva aktioner som varar under varierande längd. Detta 

ställer självklart höga krav på både spelarens aeroba- och anaeroba- kapacitet (Burr et al 

2008). Att spelaren i fråga kan utveckla så hög kraft (Power) som möjligt under 

återkommande perioder under en match är en egenskap som ses som en av de främsta 

för prestationen (Bishop, Lawrence & Spencer 2003; Twist 2007).  De intensiva bytena 

har en övergripande anaerob-karaktär där den anaeroba glykolysen utgör 69 procent och 

återhämtningen mellan dessa utgörs av den aeroba metabolismen till 31 procent (Burr et 

al 2008).   

 

Ishockey är en sport av komplex natur med flera olika parametrar som avgörande för en 

spelares prestation på isen. Moment som riktningsförändringar, start, stopp, acceleration 

och tacklingar är naturliga moment som spelaren ska behärska. Tillkommer gör 

dessutom mer ishockey-tekniska moment så som skott, passning, mottagning, 

puckbehandling, balans och spelförståelse. 

 

Samtliga lag i de fyra serierna för J18-elit spelar minst 34 matcher under grundserien, 

beroende på lagets tabellplacering kan laget spela från ungefär 40 till 55 matcher under 

en säsong. Tillkommer gör dessutom lagens fem till tio träningsmatcher under 

försäsongen. De fysiska kraven är därmed höga vilket ställer stora krav på spelarnas 

fysiska kapacitet. 

 

Hur den praktiska fysträningen- och i synnerhet styrketräningen bedrivs praktiskt i 

Sveriges juniorishockey blir därmed aktuellt. Spelarens styrka påverkar alla andra 

träningskomponenter, så som balans och fart (Twist 2007). Spelarens styrka är även den 

parameter som påverkar den explosiva kraftutvecklingen på isen i högst grad, vilket är 

det tydligaste uttrycket på att spelaren har en mycket bra styrke-grund (Twist 2007). 
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Inriktningen mot J18- elit lag är intressant med tanke på att spelarna vid denna nivå 

tillhör Sveriges högst rankade junior-serie för den aktuella åldern. Kraven på spelarnas 

fysiska kapacitet ökar, vilket till exempel visar sig i de tester som Svenska 

ishockeyförbundet genomför vid varje NIU-gymnasium. En säkerställning av spelarnas 

fysiska kapacitet över tid är en faktor för dessa tester.   

 

Det aktuella forskningsläget som är relevant för uppsatsens syfte består i hög grad av 

olika studier i syfte att visa på eventuella korrelationer mellan en övning utanför isen 

och spelarens prestation i olika moment på isen. Frekventa använda fysiska övningar 

som korrelerar med spelarens prestation på isen i varierande former är vertikalt-och 

horisontellt hopp (Burr et al 2007; Mascaro, Seaver & Swanson 1992). Spelarens 

kraftutveckling ses också vidare som en de viktigaste fysiska parametrarna att behärska 

för en god prestation på isen (Johansson u.d.). 
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2 Bakgrund  
Denna del i uppsatsen syftar till att ge en övergripande och grundlig bild av hur 

ishockeyn och dess fysträning, och i synnerhet styrketräning eventuellt påverkar en 

spelares prestationsförmåga- men också hur den eventuellt kan påverkas av flera olika 

aspekter.  

 

För att skapa en större förståelse för detta kommer ishockeyns fysiologiska krav 

presenteras, i fokus är styrketräningens fysiologiska grunder i hur muskeln utvecklar 

kraft och hur detta kan ta sig i utryck för spelaren på isen. Ishockeyns komplexitet med 

flera faktorer som avgörande för en spelares prestation kommer också att beskrivas. 

Berörs gör även Svenska ishockeyförbundets dokument Ishockeyn vill. Detta för att ge 

en förståelse för hur svensk ishockey är uppbyggd rent organisatoriskt med lag- och 

åldersindelningar, och för att kunna sortera in uppsatsens aktuella spelare i den rätta 

ålderskategorin. 

 

2.1 Styrketräningens fysiologiska grunder 
Förmågan för en spelare eller utövare att utveckla kraft i den idrott den verkar är en av 

flera avgörande faktorer för idrottarens prestationsförmåga. Sporten ishockey är en av 

dessa som involverar flertalet parametrar, både rena fysiska aspekter men också 

ishockeyspecifika kvalitéer kan vara avgörande.   

 

Förmågan benämns som styrka och är övergripande den fysiska kapacitet som 

uppsatsen behandlar (Annerstedt & Gjerset 1997). Flertalet faktorer är avgörande för en 

specifik muskels förmåga att utveckla kraft, påverkar gör musklernas utgångslängd, 

förlängnings- och förkortningshastighet, muskelfibertyp, muskelns fysiologiska 

tvärsnitt, motoriska enheter som samverkar samtidigt och slutligen mängden energi som 

muskeln tillförs under aktivt arbete (Annerstedt & Gjerset 1997). 

Genom att utföra olika former av styrketräning är syftet att påverka dessa faktorer 

(Annerstedt & Gjerset 1997), detta genom de former som anses mest lämplig för 

sporten ishockey.   

 

Muskelns förmåga att utveckla kraft sker då muskeln antingen förkortas (koncentriskt 

kontraktion), när den håller ett och samma läge eller ställning (isometrisk/statisk) eller 

vid en förlängning av den samma (excentrisk) (Annerstedt & Gjerset 1997).  
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Vid ett statiskt arbete utvecklar muskeln kraft utan att muskelns längd förändras. Den 

koncentriska kontraktionen syftar till att accelerera en kroppsdel eller hela kroppen i en 

viss riktning, den excentriska kontraktionen har till uppgift att bromsa rörelsen i fråga 

(Annerstedt & Gjerset 1997). Till den koncentriska och excentriska fasen kan 

isokinetiskt arbete tillägas som ett av tre muskelarbeten som utförs dynamiskt 

(isotoniskt) (Annerstedt & Gjerset 1997). 

 

Det isometriska muskelarbetet har relativt små inslag i arbetet för spelaren på is, det 

koncentriska- och excentriska muskelarbetet däremot är av stor betydelse för spelarens 

prestation, i synnerhet för skridskoåkningen. De två typerna är de som ska tränas för att 

på bästa sätt förbättra musklernas förmåga att utveckla kraft (Annerstedt & Gjerset 

1997). Detta är av stor betydelse inte minst vid skridskoåkningen som kräver en 

explosiv koncentrisk kraftutveckling. 

 

Annerstedt & Gjerset (1997) menar på att vilken typ av styrketräning det än handlar om 

måste hänsyn tas till den specifika idrottens krav på kraftutveckling och teknik. Vad som 

särskilt bör tas i beaktning är rörelsemönstret och vad som ger en god teknik i idrotten, 

styrkeövningar bör med fördel tränas som tillfredsställer dessa krav (Annerstedt & 

Gjerset 1997). När det gäller ishockey krävs det bland annat flera upprepande och 

ryckvis återkommande kraftutvecklingsinsatser under ett varierat tidsintervall under 

träning och match. 

 

 

2.2 Ishockeyns utformning  
Detta avsnitt ska beskriva hur ishockeyn är utformad utefter de villkor och regler som 

finns inom sporten. Både på ett övergripande plan hur olika regler kan påverka och styra 

sättet att träna, men också vilka fysiska parametrar och fysiska krav som en spelare från 

Juniorålder till senior-elit kan tänkas uppnå.  

 

Ishockey är en idrott med ständigt återkommande en-mot-en situationer, start och stop, 

riktningsförändringar och tacklingar som karakteriseras av en hög intensitet.  Till detta 

tillkommer moment som skridskoåkning, skott, passning, balans och spelförståelse. 
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En spelares fysiska status är oerhört viktig, Johansson (u.d.) delar in de fysiska 

parametrar som en spelare bör träna under off-ice perioden
1
 för att bibehålla och 

förbättra sin fysiska status enligt följande: 

- Agility 

- Balans, Koordination 

- ”Core stabilitet” 

- Uthållighet 

- Rörlighet 

- Power (kraft/hastighetsträning) 

- Reaktion/reflexer 

- Speed 

- Explosiv styrka 

- Maximal Styrka 

(Johansson u.d.) 

 

En ishockeyplan har ett standardmått på 60 meter lång och 30 meter bred, måtten är de 

vanligaste förekommande i de flesta ligor i Europa. I Nordamerika är dock måtten 

annorlunda mot den europeiska, standardmåtten för NHL:s rinkar mäter 60,96 meter på 

längden och 25,91 meter på bredden (National Hockey League Rule Book 2015).  

 

Varje lag får ha maximalt sex stycken spelare på plan samtidigt inklusive målvakt. 

För uppsatsens aktuella målgrupp pågår en ishockeymatch i minst 60 minuter, med 15 

till 18 minuters paus mellan varje period.  Perioderna spelas tre gånger 20 minuter där 

det lag som gjort flest antal mål vinner matchen. Skulle matchen vara oavgjord efter tre 

perioder spelas ”Sudden Death” (förlängning) i maximalt fem minuter, har inga mål 

fallit avgörs matchen genom straffläggning (Svenska Ishockeyförbundets officiella 

regelbok 2014-2018). Flera parametrar påverkar en spelares speltid under match, dessa 

kan till exempel vara vilken position spelaren har, lagets spelsystem och vilken status- 

och roll spelaren har i laget MacLean (u.d.). Montgomery (1988) menar på att en 

spelare spelar i snitt från 15 till 20 minuter per match och bytena är mellan 30 till 80 

sekunder. 

                                                 
1
Med off-ice träning menas i detta avseende fysträning som bedrivs både under försäsong och säsong. 
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Under en period har spelaren ungefär sju till tio byten på isen (Montgomery 1988). 

Vilket stämmer bra överens med MacLean (2015) som menar att byteslängen är 

densamma och vilan mellan bytena är 4 till 5 minuter (MacLean 2015).  Precis som 

ovan nämnts kan spelarens speltid variera beroende på vilken position spelaren har.  

Den kan variera i den grad att en back kan spela upp till 50 procent av matchen och en 

forward 35 procent (Twist & Rhodes 1993). 

 

2.3 Ishockeyns komplexitet och fysiska krav 

De korta intensiva bytena som ständigt återkommande under matcher med många 

parametrar involverade ger en komplex integrering mellan de neuromuskulära och 

cardiomuskulära fysiologiska processerna (MaClean 2015). Detta ställer stora krav på 

tränarna som ansvarar för fysträningen. Tränaren bör bland annat ha goda kunskaper i 

ishockeyns praktiska biomekanik och kunskaper i hur de fysiska parametrar som 

påverkar en spelares prestation fungerar (MaClean 2015). Detta är något som (SIHF 

2009) förespråkar och menar för att nå optimal prestationsutveckling hos spelarna är ny 

och aktuell kunskap om ishockeyns kravprofil en grundförutsättning (SIHF 2009). En 

spelares bytes-längd kan variera mycket, det som är avgörande för omfattningen av 

antingen det aeroba eller anaeroba energisystemet som övervägande är främst bytets 

intensitet och varaktighet (Montgomery 1988).  SIHF (2009) beskriver det kortfattat 

som att ishockey varken är en aerob eller anaerob idrott. 

 

”Ishockey är inte antingen en aerob eller anaerob idrott utan ishockeyspel kräver både aerob och anaerob 

energi. Aeroba kapaciteten är grunden medan den anaeroba är själva ”spjutspetsen” och då i första hand 

ATP/CP-systemet” (SIHF 2009) 

 

Montgomery (1988) menar vidare att den höga intensiteten kräver att spelaren kan 

utveckla- och har en god muskelstyrka, Power och en hög anaerob kapacitet. Det aeroba 

energisystemet är också betydelsefullt för en spelares prestationsförmåga på isen.  

De två viktigaste motiven till att spelaren ska ha en god aerob uthållighet är matchens 

längd och att snabbt kunna återhämta sig mellan varje byte i matchen (Montgomery 

1988). Den goda aeroba uthålligheten förbättrar inte bara återhämtningen mellan varje 

byte, utan påskyndar återhämning mellan matcher, träningar och återuppbyggnaden av 

ATP/CP-systemen (SIHF 2009).   
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SIHF (2009) menar precis som Montgomery (1988) på att både den aeroba- och 

anaeroba energiprocessen är viktiga för en ishockeyspelare. Den anaeroba alaktacida 

energisystemet eller ATP/CP-processen behöver vara välutvecklad medan kravet på det 

anaeroba laktacida energisystemet eller glykogenspäljknings-systemet bör vara från 

moderat till medelhögt (SIHF 2009). Beroende på spelets intensitet varierar spelarens 

hjärtfrekvens så till vida att den under matcher kan hamna över 90 procent av spelarens 

maximala hjärtfrekvens, den genomsnittliga hjärtfrekvensen under matcher är annars 

kring 85 procent (Montgomery 1988).  Att ishockey är en så komplex idrott gör det 

också svårare att avgöra vad som är den avgörande eller begränsande faktorn för 

prestationen och därmed svårare att avgöra vilken fysisk förmåga som ska prioriteras 

(Tesch 1988). 

 

Forwards kan överlag sägas behöva längre återhämtningsperioder mellan bytena 

gentemot backarna, och har också ett mindre antal byten per period (Twist & Rhodes 

1993). Detta genom att forwards rör sig i större uträckning och ska täcka större delar på 

isen med fler riktningsförändringar, samtidigt som de oftare än backarna ska generera 

hög kraft och fart i skridskoåkningen för att till exempel återta pucken högt i 

anfallszonen (Twist & Rhodes 1993). Backarnas antal riktningsförändringar och ytan de 

ska täcka på isen ska dock inte helt avskiljas från forwards dito, den största skillnaden 

är dock att forwards mer frekvent måste uppfylla dessa krav (Twist & Rhodes 1993).   

 

Backarna har en kortare vila mellan varje byte de gör under en match gentemot 

forwards. De klarar med fördel av att spela mer, dels genom utformningen av backspelet 

i sig men också genom att backarna överlag inte har samma hastighet i 

skridskoåkningen lika frekvent som forwards (Twist & Rhodes 1993). Högintensiva 

byten med frekvent skridskoåkning förekommer, dock med fler inslag av långsammare 

skridskoåkning under sub-maximalt arbete (Twist & Rhodes 1993). Detta ställer högre 

krav på backarnas aeroba kapacitet (Twist & Rhodes 1993).       

Målvakternas agerande på isen är snarlikt utespelarnas men skiljer sig ändå lite 

gentemot forwards och backar. Förutom att målvakterna kräver en ännu högre grad av 

mental fokusering är det moment under match som karakteriseras av snabba, explosiva 

förflyttningar som varar under väldigt kort tid. Mellan dessa aktioner kan det vara bara 

några få sekunder upp till flera minuter, den aeroba uthålligheten blir därmed av stor 

betydelse (Twist & Rhodes 1993).  



 

12 

 

3 Syfte och frågeställningar 
 

3.1 Problemformulering 
Med den tidigare presenterade bakgrunden som beskriver ur ett spelarperspektiv 

ishockeyns komplexitet och dess fysiska krav som ställs därefter, blir det tämligen 

intressant hur de aktuella tränarna-och lagen utformar sin praktiska styrketräning inom 

Sveriges junior- ishockeyklubbar.  

 

En ishockeyspelare på J-18-elit nivå ska som ett exempel klara av att utföra 20 stycken 

knäböj med den egna kroppsvikten på stången för att anses som godkänd, detta enligt 

svenska ishockeyförbundets dokument Tester (Gustavsson u.d.).   

 

Det finns flertalet studier som visar på korrelationer mellan en spelares goda fysiska 

förmåga utanför isen i enskilda övningar och prestationen på isen. Mascaro, Seaver & 

Swanson (1992) fann korrelationer mellan en spelares förmåga att utveckla kraft i 

vertikal-hopp och spelarens skridskoåkning, det vill säga ju längre hopp desto snabbare 

var spelaren på isen.  

 

Har tränaren en väl utarbetad kunskap för dessa fysiska parametrar och fysiska krav ger 

det dock inte hela bilden hur framgångsrik den aktuella klubben är i till exempel 

seriespel och slutspel. Tränarnas förmåga att kunna applicera kunskaperna- och 

spelarnas förmåga att kunna använda dem på bästa sätt påverkas av ett antal faktorer: 

Föreningens utformning, spelarens individuella kapacitet, lagets spelstyrka och yttre 

faktorer påverkar i hög grad hur styrketräningen kommer att kunna användas (SIF 

2009). Når ett junior-lag sportsliga framgångar behövs utifrån detta perspektiv mer 

förståelse för hur fysträningen, och då i synnerhet hur styrketräningen har använts som 

en del av framgången.  

 

Har den förändrats över tid i takt med eventuellt bättre utbildade tränare? Har detta 

medfört framgångar på kort eller lång sikt? Vad är motiven till valet av att prioritera en 

metod av styrka framför en annan? Vad är motiven till att genomföra specifika 

utbildningar gällande fysträning? 
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3.2 Syfte 

I uppsatsen ska dels den praktiska styrketräningen i sammanlagt sex utvalda J18- Elit 

klubbar utvärderas och jämföras mot presenterad forskning i det aktuella ämnet. 

Svenska ishockeyförbundets material som berör fysträning i allmänhet, och 

styrketräning i synnerhet kommer parallellt presenteras och sedermera också jämföras 

med resultatet från de intervjuade tränarna och från presenterad forskning.  

 

Uppsatsens övergripande syfte är att ge en bild av hur den praktiska styrketräningen 

bedrivs i de sex lagen utefter uppsatsens tre frågeställningar.   

 

3.3 Frågeställningar 
 

1. Hur bedrivs den praktiska styrketräningen i sex stycken J18- elit klubbar 

och finns eventuella likheter eller skillnader mot relevant forskning och 

rekommendationer från Svenska ishockeyförbundets material? 

2. Finns det ett samband mellan ett lags praktiska styrketräning (vanligaste 

förekommande metod) och en hög placering i serietabell och efterföljande 

slutspel? 

3. I vilken utsträckning påverkar en tränares utbildningsbakgrund en hög 

tabellplacering för det aktuella laget i seriespelet?    

 

3.4 Avgränsningar 

Valet att enbart involvera manliga ishockeyspelare i J-18 elit motiveras med att de fyra 

serierna som finns (syd, väst, öst, norr) rent teoretiskt tillhör de högst rankade serierna i 

Sverige för sin åldersgrupp (J-18). Tränarna och lagen tillhörande denna serie är de som 

teoretiskt är längst fram i sin spelarutbildning, bland annat genom att fyra av klubbarna 

är certifierade som NIU-gymnasium av SIF (SIF 2015). Det goda forskningsläget 

framförallt internationellt med fokus på Nordamerika möjliggör tillsammans med 

förbundets material, att genomföra en jämförelse som har god förankring i både 

nationella riktlinjer från förbund i ämnet och internationellt forskningsläge. 

 

Med ishockeyns tydliga indelning i försäsong (april till juli) och säsong (augusti till 

april) kan fysträningen skilja sig åt, vilket kan visa sig i till exempel en skillnad i 

träningens volym och intensitet.  
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Arbetet får sägas ha en övergripande inriktning utifrån detta, där ingen tydlig 

avgränsning har gjorts. Den insamlade datan har även visat på att det inte går att göra en 

helt klar och tydlig uppdelning efter säsongs-indelning, gällande övningsval eller 

liknande.    

 

Styrketräning syftar i detta arbete till övningar som både utförs med den egna kroppen 

och som involverar någon slags tillhörande vikt (skivstång, vikt-skiva, kettlebell, bollar 

etcetera). Till detta tillkommer sådana träningsmetoder som de intervjuade tränarna 

genomför i syfte att förbättra spelarnas styrka med fokus på kraftutveckling. Det som 

involveras är olika övningar, i form av olika hopp-varianter och sprint-övningar i syfte 

att förbättra snabbheten och just kraftutvecklingen.  

 

Begreppet utbildningsbakgrund syftar i uppsatsen till vilka utbildningar den aktuella 

tränaren har genomfört fram till att intervjuerna genomförs. Antingen inom svenska 

ishockeyförbundets utbildnings-stege eller om andra utbildningar genomförts inom 

högskola, universitet eller kurser specifikt inriktade mot fysträning. 

 

Begreppet styrketräningsmetod syftar i uppsatsen till om en specifik typ av 

styrketräning prioriteras framför någon annan i den praktiska träningen. Är exempelvis 

olympisk tyngdlyftning den mest förekommande träningen i syfte att förbättra spelarens 

styrka, likställs detta med den mest förekommande styrketränings-metoden i det 

specifika laget.      

 

Tillägas bör att de beskrivna avgränsningarna ändå kan tolkas utifrån olika perspektiv. 

Sporten ishockey har som andra idrotter sitt specifika sätt att använda sig av vissa 

träningsredskap, träningsmetoder- och träningsbegrepp, detta möjliggör för eventuella 

skilda tolkningar från en läsare till en annan. 

 

 

 

 

 



 

15 

 

4 Tidigare forskning 
Kapitlet kommer att presentera det aktuella forskningsläget när det gäller styrketräning 

för ishockeyspelande juniorer. Det kommer huvudsakligen att ske i form av inhämtning 

av studier som finns publicerade i det aktuella området, både nationellt och 

internationellt. Den internationella inhämtningen inriktar sig i stort sett enbart mot 

Kanada och USA. Material av mer empirisk natur, i form av läroböcker specifikt 

inriktade mot ishockey och fysträning kommer att användas i kapitlets startskede (Jones 

2015). 

 

Kapitlet delas in i tre delar, första delen syftar till att presentera ishockeyn ur ett 

övergripande perspektiv som berör träningsplanering och hur praktiska övningar bör 

utformas.  Detta huvudsakligen utefter Complete Conditioning for Hockey (Twist 2007) 

och ett antal studier relevanta för ämnet.  Andra delen fokuserar på relevanta studier i 

ämnet som berör ishockeyns fysträning och eventuella korrelationer till spelarens 

prestation på isen. I synnerhet kommer de korrelationer som går att finna att presenteras 

mellan en särskild övning, metod, test, muskelgrupp eller en kombination av dessa 

delar. Den tredje och avslutande delen fokuserar på svenska ishockeyförbundets 

riktvärden gällande vissa styrke-och is tester. 

 

4.1 Styrketräningens uppdelning inom ishockey 

Twist (2007) beskriver inledningsvis hur fysträningen överlag, med styrketräningen 

inkluderat, har förändrats från en grundläggande plan till en modern träningsplan 

innehållandes fler och nya parametrar från den föregående. Innehållet i vad Twist (2007) 

menar är den ouppdaterade övergripande planeringen, med fokus på sådant som berör 

styrketräningen är enligt följande: 

 

- Träningen involverar främst maskin-baserad styrketräning 

- Träningen bedrivs överlag i ett lågt tempo 

- Isolerande övningar används för att överbelasta musklerna 

- Inkluderar traditionella sit-ups och balansövningar på golv 

- Utvecklar främst linjära accelerationer   

       

(Twist 2007) 
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Vad som istället ska gälla som den kompletta moderna träningsplaneringen gällande 

fysträning innehåller följande delar med fokus på styrketräningen (Twist 2007): 

 

- Involverar i högre grad anaerobt arbete både på och utanför isen 

- Hela kroppen är involverad i lyften 

- Inkluderar flera plan och vinklar i lyften för explosiv kraftutveckling 

- Inkluderar stående bål-stabilitet och rotationer 

- Inkluderar övningar som integrerar balans för styrka och balans för 

riktningsförändringar 

- Reaktionsförmåga för hela kroppen och led- och muskel aktivering 

 

(Twist 2007) 

 

Detta stärks i det MacLean (u.d.) presenterar i sin teoretiska genomgång som beskriver 

de fysiska krav som är på ishockeyspelare. Genomgången involverar bland annat junior-

ishockeyspelare som är aktiva i National College Athlete Association (NCAA), som till 

viss del kan likställas med de högst rankade juniorserierna i Sverige. 

 

MacLean (u.d.) menar exempelvis på att har spelaren en god muskelbalans mellan olika 

muskelgrupper minskar detta skaderisken och förbättrar prestationsförmågan, vilket 

beror på att leden i detta skedde får en minskad skaderisk. Precis som Twist (2007) 

menar att styrketränings-övningar ska genomföras med sammanhängande rörelser med 

flera olika vinklar är även MacLean (u.d.) överens om samma sak. Främst för att den 

arbetade muskeln och dess antagonist och dess kontraktionssynergi bidrar till större 

muskelbalans och bättre synkronisering av den aktuella motorenhetens kontraktion. 

 

Precis som Johansson (u.d.) menar även Twist (2007) på att spelarens utveckling på isen 

utgår främst utifrån de fysiska aspekterna: balans, agility och reaktion, hel-kropps styrka 

och power, fart och kvickhet och arbete av anaerob karaktär. Används dessa fem 

parametrar på rätt sätt i träningen kommer det att gynna de ishockeyspecifika 

egenskaperna på isen. I form av skridskoåkning, puckhantering, pass, skott och 

tacklingar vilka gemensamt kan benämnas som taktik- och förståelse för en- mot- 

situationer på isen (Twist 2007). 
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Till varje aspekt av fysträningen som nämndes ovan kan det läggas till tre komponenter 

som representerar alla olika parametrar fördelade i tre stycken kategorier. 

Ishockeyspecifika träningar och rörelser är den tredje och sista fasen som syftar till de 

krav som ställs på spelaren på isen (Twist 2007). Fysträningen måste anpassas på bästa 

möjliga sätt till dessa krav, detta görs möjligt genom att spelaren i de tidigare atletiska 

faserna har skaffat sig en sådan god förmåga att den kan koordinera mer avancerade 

rörelser steg för steg i varje fas. När spelaren även kan kontrollera övningar med kraft-

inslag är spelaren mer redo för denna ishockeyspecifika-fas (Twist 2007). Övningarna i 

denna ishockey-specifika fas ska framförallt syfta till att påverka skridskoåkningen, 

tacklingar och rörelser som påminner om specifika match-situationer (Twist 2007).    

 

De två övriga faserna delas in i förbättrad fitness och förbättrad atletism (Twist 2007). 

Den första komponenten är fitness som på ett grundligt plan ska bygga upp de 

ishockeyspecifika tränings-kvalitéerna. För att träna och förbättra dessa kvalitéer är 

träningen inriktad mot en förbättrad rörlighet, rätt kost, minskat kropps-fet, ökad styrka 

-och muskelmassa och en förhöjd aerob-effekt (Twist 2007).   

 

Uppbyggnad av en grundlig muskelmassa och rörlighet krävs först för att spelaren i 

nästa skede ska kunna arbeta mer med styrketräning som kräver explosivitet, kraft 

(power), fart och agility (Twist 2007). Atletismen menar Twist (2007)  är den andra 

fasen vid uppbyggnaden av en spelares fysiska kapacitet. Grunden har den från 

föregående period men momenten som utförs i träningen har mer inslag som ställer 

högre krav på spelarens balans, kroppskontroll och koordination i utförandet (Twist 

2007). 

 

4.2 Korrelationer off-ice och prestation på isen 
Detta avsnitt syftar till att presentera de studier som är relevanta för uppsatsens syfte 

med fokus på de korrelationer som går att finna mellan en styrke-övning off-ice och 

spelarens prestation i olika moment på isen. Detta görs främst utifrån studier men även 

läroböcker specificerade mot ishockey. 
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Alla typer av styrka, oavsett om det rör sig om relativ styrka eller absolut styrka är 

viktiga för spelarens prestation på isen. Den absoluta styrkan syftar till den totala 

styrkan som den specifika muskeln har, den behövs för att kunna flytta motståndare och 

för att kunna stå emot upprepande kollisioner. Den relativa styrkan är den totala styrkan 

i relation till spelarens kroppsvikt- fart, agility och kvickhet är de parametrar som 

påverkas av den relativa styrkan (Twist 2007). 

 

Att en god fysisk förmåga finns hos spelaren- och att ett flertal parametrar påverkar den 

slutgiltiga fysiska statusen är vid det här laget vida känt. Den tränings-komponent som 

dock framhävs som extra viktig är styrkan, den påverkar ovan nämnda parametrar men 

är framförallt viktig för den explosiva kraftutvecklingen. Ishockeyspelare måste vid 

upprepande tillfällen klara av att genomföra maximala åkningar med varierande vila 

emellan, detta ställer därmed höga krav att spelaren klarar av detta utan att tappa fart 

och kraft (Bishop, Lawrence & Spencer 2003).   

 

Har spelaren en god styrke-grund visar sig detta på bästa sätt på isen i de explosiva 

momenten (Twist 2007). Den goda explosiva förmågan kan göra att spelaren skapar sig 

flera fördelar på isen, genom att snabbt kunna byta åkriktning kan det ge både fysiska- 

och taktiska fördelar gentemot motståndaren. 

 

Twist (2007) menar att de flesta ishockeyspelare kan hålla en god skridskoteknik vid 

lägre och ett jämnt tempo. För att dock kunna öka i fart, hantera skarpa svängar och 

hantera riktningsförändringar i högsta fart krävs det att spelaren kan hantera flera 

fysiska förmågor (Twist 2007). 
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Twist (2007) delar in de förmågor som påverkar en spelares möjlighet att hålla en god 

skridskoteknik vid högre- eller maximal åk-hastighet enligt nedan:   

- Dålig skridskoteknik 

- Fysisk styrka 

- Power (kraft) 

- Snabbhet/kvickhet 

- Agility 

- Deceleration 

- Rörlighet 

- Anaerob energi 

- Aerob energi 

- Kropps-utformning 

- Neuromuskulär förmåga 

 

(Twist 2007) 

 

Burr et al (2008) instämmer i sin studie angående dessa parametrar och menar att 

skridskoåkningens fart och acceleration är viktiga komponenter för en lyckad 

ishockeyspelare. Det krävs dock inte enbart en god skridskoåkning. För att kunna 

förutse prestationen krävs också parametrar som att spelaren klarar av att hantera det 

fysiska spelet, spela pucken i ett högt tempo, ha en god muskel-styrka- och muskel-

uthållighet med en god koordinationsförmåga (Burr et al 2008). 

 

Burr et al (2008) undersökte och ville bestämma vilka träningsvariablar utanför isen 

som gick att likställa med en spelares prestation på isen för spelare på elit-nivå. Studien 

inriktade sig mot draftade spelare i National Hockey League (NHL), resultaten från de 

fysiska testerna jämfördes mot ordningen i draftvalen som involverade totalt 853 

stycken spelare under en åtta-års period. 

 

Flera slutsatser gick att dra, bland annat att beroende på spelarens position kan sådant 

som kroppsbyggnad, aerob- och anaerob kapacitet skilja sig åt (Burr et al 2008).  

Exempelvis visade sig backarna vara längre och tyngre sett till kroppsvikt (Burr et al 

2008). Forwards visade sig ha en större aerob-kapacitet än både backar och målvakter, 

dock var skillnaden av liten karaktär mot backarna (Burr et al 2008).   
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En tydligare skillnad fanns mellan utespelare och målvakter vilket ger en bild av att 

målvakternas fysiska krav skiljer sig mot utespelarnas dito (Burr et al 2008). 

 

Den tydligaste variabeln för att förutspå en spelares totala ishockey-potential på isen var 

dock stående längdhopp, vilket gällde för samtliga aktiva spelare (Burr et al 2008).   

 

Burr et el (2008) diskuterar att förhållandet mellan en spelares prestationer i fysiska 

tester inte ger hela bilden av hur framgångsrik spelaren blir, vilket den högsta 

korrelationen visar som var på knappt tio procent. Den fysiska potentialen utgör en av 

flera parametrar, det som dessutom påverkar en spelarens draft-runda är till exempel 

spelarens tidigare prestationer, psykologiska faktorer och spelarens aggressivitet (Burr 

et al 2008).   

 

Burr et al (2008) problematiserar vidare och menar att stående längd-hopp är en bra 

indikator för att mäta kraftutvecklingen i benen, detta för den tydliga korrelationen till 

skridskoåkningen. Övningens komplexitet med att kunna kombinera både vertikal-och 

horisontell ben-styrka, motoriskt krävande moment och att förflytta hela kroppen på ett 

bra sätt gör övningen än mer aktuell (Burr et al 2008). 

 

Spelarens förmåga i olika hoppvarianter för en god prestation på isen visar vidare även 

Burr et al (2007) studie på.  Den tydligaste korrelationen fanns mellan spelarens 

prestation i vertikalt-knäböjhopp (bilaga 2) och kraftutveckling i benen, ett bättre 

resultat gav spelaren en högre draft-runda (Burr et al, 2007). Burr et al (2007) diskuterar 

vidare och menar att testernas resultat är av hög validitet då de två test-protokollen inte 

visade någon skillnad, för att mäta spelares kapacitet från säsong till säsong kan dessa 

tester därmed användas (Burr et al 2007). 

 

Att spelarens kraftutveckling och styrka är viktig blir tydligt i en undersökning av 

Ebben, Carroll & Simenz (2004) som gjordes på 23 fystränare representerade varsitt 

NHL-lag. De mest förekommande fysiska testerna var sådant som syftade till att mäta 

en spelares kraftutveckling och styrka (Ebben, Carroll & Simenz, 2004). Av de totalt 23 

deltagarna så genomförde alla test av styrkan. Den vanligaste övningen var bänkpress 

som testades av 19 stycken tränare (Ebben, Carroll & Simenz, 2004). 
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Undersökningen visar vidare betydelsen av spelarens kraftutveckling. 19 av de totalt 23 

tränarna använde något typ av test för mätning av denna egenskap, de mest 

förekommande övningarna för detta var vertikal-hopp och stående längd-hopp (Ebben, 

Carroll & Simenz 2004). Detta är i linje med vad Twist (2007) anser vara de viktigaste 

parametrarna för en ishockeyspelares prestation på isen, och är även i linje med vilken 

fysisk parameter som gick tydligast att förutspå spelarens totala potential på isen (Burr 

et al 2008). 

 

Behm et al (2005) undersökte också hur övningar som genomförs off-ice eventuellt kan 

likställas med- eller förutspå en spelares prestation på isen. I fokus var hur 

skridskoåkningen kunde påverkas av olika övningar, både specifika styrke-övningar 

men även sådant som sprinthastighet testades. 

 

Det finns en tydlig korrelation mellan en spelares snabbhet på 36,9 meters-sprint och 

maximal skridskoåkning (Behm et al 2005).  Det som främst påverkar- och ger en hög 

fart i skridskoåkningen är skärens längd och hastighet (Behm et al 2005 & Upjohn et al 

2008). Ett större rörelseomfång i leder i både sagital- och frontalplanet ökar skärets 

längd och leder till snabbare skridskoåkning även om skärens frekvens är densamma 

(Upjohn et al 2008). Längden på skären avgörs av vinkeln vid isättningen -och 

frånskjutet av skenan, rörlighetsförmågan i nedre delen av kroppen- men framförallt 

avgörs längden i hur mycket kraft som spelaren genererar vid varje frånskjut (Behm et 

al 2005). 

 

Farlinger & Fowles (2008) ville mäta effekten av att genomföra ett skridsko-specifikt 

träningsprogram under off-season perioden (försäsong) och hur detta påverkade 

prestationen i skridskoåkningen. Träningen utfördes antingen i form av rörelser som 

skulle simulera skridskoåkningens rörelser i en speciell utformad vinkel (se bilaga 3) 

eller så genomfördes plyometrisk träning som i denna studie involverade moment som 

även där påminde om skridskoåkningens krav (Farlinger & Fowles 2008). Bland annat 

innehöll programmet vertikala- och horisontella hopp, vilket korrelerar med spelarens 

prestation på isen (Burr et el 2008). Slutsatsen visade att ett specifikt utformat 

träningsprogram som ska efterlikna skridskoåkningens rörelser utanför isen visade en 

tydlig förbättring i spelarens snabbhet på isen (Farlinger & Fowles 2008).   
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Den tydligaste korrelationen visade sig vid 30 meter sprintlöpning och den övning som 

skulle påminna om skridskoåkningens vinklar (Farlinger & Fowles 2008).        

 

Farlinger, Kruisselbrink & Fowles (2007) kollade på vilka off-ice övningar som 

korrelerade mest med 35 meters-sprint och ”S-åkning” på is (bilaga 4). De fann att den 

tydligaste korrelationen till sprinten på is var 30 meters-sprint och horisontellt tre-hopp 

(Farlinger, Kruisselbrink & Fowles 2007). 

 

Tre-hoppen genomfördes utan stillastående landning, detta för att använda sig av 

Stretch-Shortening Cycle (SSC) till en hög grad vilket efterliknar de krav som ställs på 

skridskoåkningen (Farlinger, Kruisselbrink & Fowles 2007). Vertikal-hopp visade också 

påverka spelarens prestation i 35 meters-sprinten, men med ett lägre värde i fråga om 

korrelationen mellan dessa (Farlinger, Kruisselbrink & Fowles 2007). 

 

Mascaro, Seaver & Swanson (1992) instämmer med resultaten från Farlinger, 

Kruisselbrink & Fowles (2007) studie där skridskosnabbheten i denna studie mätes 

genom en 54, 9 meters-sprint. Även vid denna sträcka är vertikal-hopp den övning som 

korrelerar mest med skridskosnabbheten på is av de genomförda övningarna i båda 

studierna. 

 

Flertalet studier i ämnet visar dock att det går att finna en korrelation mellan en spelares 

sprintförmåga på barmark och resultaten i knäböj som utförs med en repetition 

maximum (1 RM) (Castagna et al. 2004 & Chelly et al. 2009 ). Chelly et al (2009) 

genomförde ett styrketräningsprogram innehållandes knäböj, i takt med att spelarna 

klarade mer vikt vid ett RM i knäböj ökade även spelarnas resultat i ovan nämnda sprint 

på barmark, förbättrade resultat visade sig även i squat-jump och stående fem-hopp 

(Chelly et al 2009). Knäböj som en övning för förbättrad sprintförmåga och 

kraftutveckling i ben blir därmed aktuell.         

 

En spelares sprintförmåga på barmark går sedan att likställa med spelarens fart i 

skridskoåkningen på isen i hög utsträckning (Behm et al 2005; Farlinger, Kruisselbrink 

& Fowles 2007 & Krause et al. 2012). 
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Korrelationen visar sig främst i skridskoåkningen rakt framåt. Korta vänstersvängar och 

överstegsåkning åt vänster visade sig också stämma överens, dock inte i lika stor 

utstickning som skridskoåkningen rakt fram (Krause et al. 2012).        

 

Spelarens balans är också en fysisk förmåga som kan ge en bild av spelarens fart i 

skridskoåkningen och öka kraften i olika moment som genomförs i en stående position 

på isen (Twist 2007). En balanserad hållning tillsammans med en bra koordinerad kropp 

som kan avväga när vissa muskler ska spännas och visa muskler ska vara mer 

avslappnade möjliggör den mest stabila positionen och utnyttjar kraften i rätt riktning 

vid varje enskilt moment (Twist 2007). 

 

Balansen gick att likställa i betydelse för skridskoåkningen i nästintill lika hög grad som 

vid sprint på 36,9 meter enligt Behm et al (2005), tydligaste var det för spelare under 19 

år (Behm et al 2005).   

 

Balansens betydelse och påverkan på is-prestationen visade även Krause et al (2008), 

där framgång i balans-tester korrelerade med snabbheten i skridskoåkningen framåt, i 

sidled och vid överstegs-åkning (Krause et al 2008). Twist (2007) menar vidare att en 

god balanserad position på isen möjliggör för att varje skär i skridskoåkningen utförs 

med mer rörelse som följd, vilket leder till mindre energi-tapp per skär. 

 

4.3 Praktisk tillämpning    
Ytterligare en parameter som Ebben, Carroll & Simenz (2004) undersökte i sin enkät 

var huruvida både styrketräningen och all övrig fysisk träning bedrevs rent praktiskt i de 

aktuella NHL-klubbarna.  Med fokus på hur ishockeyns komplexitet bland annat kan 

påverka valet av utformningen av styrketräningen, i form av exempelvis särskilda 

övningar eller metoder visar det att sju tränings-parametrar används eller påverkar valet 

av träningens utformning (Ebben, Carroll & Simenz 2004).   

 

Vidare framträder en bild av att alla de tränare som följer en periodiserings-modell 

också använder sig av olympisk-lyftning som en del i träningen. Periodiserings-

modellen kan likställas i enlighet med (Johansson (u.d.); Twist (2007) & MacLean (u.d.) 

gällande styrketräningens volym och intensitet under både försäsong och säsong.  
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Under försäsongs- perioden var det vanligaste förekommande att det genomfördes 

styrke- och power pass (Ebben, Carroll & Simenz, 2004) antingen tre, fyra eller fem 

pass per vecka där fyra pass var det mest förekommande av dessa (Ebben, Carroll & 

Simenz, 2004). I jämförelse till under pågående säsong var två av dessa pass mest 

förekommande per vecka, upp till tre pass per vecka förekom i åtta lag (Ebben, Carroll 

& Simenz, 2004).   

 

Vad dessa träningar innehöll, gällande metod eller liknande, visade på att 21 av 23 

tränare använde sig av olympisk tyngdlyftning
2
, de övriga två använde det i särskilda 

fall vid individuell anpassning av träningen. Förekomsten av maskin-träning som en 

annan typ av styrke-träning var i de fall då syftet framförallt var skadeförebyggande- 

eller rehabiliterings träning (Ebben, Carroll & Simenz, 2004).  Detta stämmer överens 

med vad Gustavsson (2011) menar är maskinträningens syfte, den ska ses som ett 

komplement och passar bra vid återgång till träning från exempelvis en skada 

(Gustavsson 2011). 

 

Knäböj i olika former visade sig i studien vara den viktigaste och mest utförda övningen 

enligt 15 tränare (Ebben, Carroll & Simenz 2004). De mest frekventa använda 

övningarna var enbens-knäböj, knäböj på balans-plattor och laterala knäböj (Ebben, 

Carroll & Simenz 2004). Vidare visar det att tränarna prioriterar och värdesätter den 

olympiska lyftningen, frivändning kombinerad med olika övningar visar sig vara den 

övning som tränas mer än andra (Ebben, Carroll & Simenz 2004).       

 

Knäböjens betydelse för ishockeyspelares prestation på isen visar bland annat (Edman 

& Esping 2013& Algotsson & Bergman 2014) studier betydelsen av. Algotsson & 

Bergman (2014) undersökte hur ett sex veckors träningsprogram innehållandes 

unilaterala knäböj med eller utan isokinetiskt motstånd kunde kopplas samman med 

spelarens power och sprint-tid på isen. De fann att de spelare som genomförde 

isokinetiska unilaterla knäböj med en 110 gradig vinkel i knäleden under den utsatta 

träningsperioden hade en förbättrad peak power (maximal kraft) som utfördes på två 

ben. Dessa spelare hade även en tendens till förbättring gällande sprint-tiden på isen. 

(Algotsson & Bergman 2014). 

                                                 
2
Benämns som resistance-training (motståndsträning) i studien men syftar till olympisk tyngdlyftning 

med bland annat press etcetera.    
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En korrelation mellan en spelares resultat i stående längdhopp och framlängesåkning i 

17,5 meter på isen fann Edman & Esping (2013) i sin studie, precis som bland annat 

Burr et al (2008). Knäböj som utfördes genom 1 RM på den maximala vikt spelaren 

klarade och 1 RM med spelarens kroppsvikt som belastning korrelerade även de med 

spelarens sprint-förmåga på isen, dock något mindre än det stående längdhoppet som 

visade tydligast korrelation (Edman & Esping 2013). 

 

4.4 Tester 
I fokus i detta avsnitt är de fysiska tester som genomförs utanför- men också delvis på 

isen som syftar till att mäta en specifik fysisk förmåga som sedan eventuellt går att 

likställa med hur framgångsrik spelaren är i sin prestation på isen. I synnerhet kommer 

det att gälla spelarens förmåga att utveckla kraft, balansförmågan i olika moment och 

skridskoåkningen. 

 

Spelarna som testas vid National Hockey League Entry Draft Combine (NHLED 

Combine) är de 100 till 130 spelare som är högst rankade och anses ha godast 

möjligheter att draftas av något NHL-lag och i längden få ett eventuellt kontrakt med 

den aktuella klubben. Testerna som genomförs testar spelarnas aeroba- och anaeroba 

kapacitet, kraftutveckling i nedre delen av kroppen, överkroppens styrka och 

kraftutveckling, rörlighet och antropometri. Ingen specifik mätning av styrkan i nedre 

delen av kroppen genomförs (Edman & Esping 2013). 

 

De tester som genomförs och som håller sig inom uppsatsens ramar är stående 

längdhopp, vertikal hopp, bänkpress, pull-ups och ett balans-test som utförs delvis på ett 

ben (NHLED Combine 2015).       

 

Svenska ishockeyförbundet presenterar i materialet Tester som är skrivet av Gustavsson 

(2002) vad förbundet anser att en spelare på junior-elitnivå ska uppnå för värden i olika 

fysiska tester. Det material som presenteras riktar sig enbart mot fysiska tester och 

tillhörande riktvärden för spelare i åldern 17 till 19 år.  Hur de syftar till att genomföras 

eller för att säkerställa testens reabilitet och validitet kommer inte att beröras närmare. 
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De riktvärden som är aktuella och relevanta för uppsatsens syfte och som kommer att 

presenteras nedan är kopplade till en spelarens anaeroba effekt, explosivitet och styrka 

som i denna mening syftar till övningar som främst involverar övningar med tillhörande 

vikt, till exempel skivstång. 

 

För att värdera en spelare i övningen frivändning menar Gustavsson (2002) att spelarens 

kroppsvikt till max 75 % ska finnas på stången vid ett lyft med en avrundning nedåt till 

närmaste 2,5 kilo. Precis som när spelaren är 15 till 16 år, ska spelaren även här ges en 

teknikbedömning om det är godkänt eller inte genom skalan +, 0,- (Gustavsson 2002). 

Detta görs genom att spelaren genomför 3-6 stycken repetitioner på den angivna vikten 

(Gustavsson 2002). 

 

När det gäller övningen knäböj som syftar till att mäta kraftutvecklingen i spelarnas 

ben-och höftmuskulatur och överkroppens stabilitet tillkommer en test-parameter 

(Gustavsson 2002). Samma skala används som ovan nämnts för att bedöma tekniken i 

utförandet. Spelaren ska här också utföra maximalt antal repetitioner på sin egen 

kroppsvikt, där 40 reps är utmärkt, 30 reps bra- och 20 reps bedöms som godkänt 

(Gustavsson 2002). 

 

Test utav övningen bänkpress genomföras i form av att spelaren genomför maximalt 

antal repetitioner på 50 kilo, värderingen är utmärkt (18 stycken), bra (14 stycken)- och 

godkänt (10 stycken). En individanpassning kan här ske om spelaren behärskar tekniken 

bra och har tränat övningen regelbundet. Spelaren genomför då övningen för spelare 19 

till 20 år, antingen genom maximalt antal reps på egen kroppsvikt eller ett repetitions-

max på egen kroppsvikt plus 20 kilo för bedömningen utmärkt (Gustavsson 2002). 

 

Ovan presenterades mer ingående övningar med fokus på styrka som involverar 

skivstång. Övningar som inte involverar tillhörande skivstänger eller liknande, utan 

enbart använder den egna kroppen som motstånd presenteras i tabellen nedan. 
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De värden som presenteras utgår ifrån kravet godkänd från Svenska ishockeyförbundets 

test-dokument tester och syftar till spelare i åldern 17 till 19 år (Gustavsson 2002). 

Parameter Genomförande   Godkänd av SIF 

        

Styrka:     

Armhävning Max-antal på 1 minut 35-44 st 
Chins Max- antal   7-8 st 
Dips Max-antal   8-9 st 
Brutalbänk Max-antal   15-19 st 

Explosivitet:         

Stående längd Jämfotahopp, 3 hoppförsök 2,25m-2,34m 

CMJa-hopp 
(testutrustning) Vertikalhopp med armdrag   
Stående femsteg 5-hopp jämfota horisontellt 12,50m - 12,79m 

Snabbhet:         

10 m 

Start stillastående 50 
cm    1,75-1,85 

20 m bakom startlinje   3,05-3,20 

30  m Flygande 30m   3,60-3,75 

 

4.4.1 Is-tester 

I pärmen Ishockeyns träningslära del 2 finns under kapitlet tester en specifik del som 

presenterar ett antal is-tester. Dessa kommer att beskrivas- och presenteras nedan. 

Påpekas bör att detta material inte är tillgängligt för allmän beskådan på det sätt som de 

tidigare presenterade dokumenten: Tester- och kravprofiler för tester (Gustavsson 

2002), Praktisk styrketräning (Johansson u.d.) och Hockeyatletism (SIHF u.d.) är. 

Ishockeytränare måste genomföra träningslära ett och två i utbildningsstegen (se bilaga 

1) eller beställa materialet för att få tillgång till det. 

 

Testerna som presenteras syftar till att testa spelarnas skridskoåkning och puck-kontroll. 

Framhålls gör att spelarens fysiska grundegenskaper i samverkan med spelarens 

tekniska skicklighet är avgörande för resultaten i testerna. Vidare framhålls att 

tillförlitliga referensvärden saknas, individens uppmätta resultat ska användas som en 

individuell uppföljning. Varje enskilt test presenteras med en kort förklaring och vad 

testet syftar till. (Gustavsson 2011).   
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Första testet som presenteras är ett snabbhetstest som mäter 10, 20 och flygande 30 

meter. Testet mäter accelerationssnabbheten vid 10 och 20 meter och den maximala 

snabbheten vid 30 meter åkning rakt framlänges. Nästa test som presenteras är 

snabbhetstest 30 meter rak baklängesåkning. Detta ska mäta spelarens snabbhet i 

baklängesåkningen. ”S-testet” (bilaga 3) syftar till att mäta spelarens snabbhet 

kombinerat med riktningsförändringar som involverar överstegsåkning. Ytterligare ett 

test med fokus på snabbheten är ”8:an” som genomförs antingen framlänges, baklänges 

eller med vändningar.  Testet genomförs i två varv och syftar till att mäta snabbheten, 

och tekniken vid överstegsåkning framåt och bakåt. (Gustavsson 2011). 

 

Sex stycken tester presenteras med ett större fokus på teknikbanor där spelaren testar 

sina kunskaper i övergångar mellan framlänges- och baklänges åkning, puck-kontroll 

som involverar tvära svängar, riktningsförändringar- och dessutom puck-kontroll i 

samband med snabba riktningsförändringar och tvära svängar. (Gustavsson 2011).   

 

De fyra återstående testerna har en tydlig inriktning mot att mäta den aeroba och 

anaeroba-kapaciteten hos spelaren. Det aeroba-testet genomförs i att spelaren åker en 

sträcka av totalt 48,8 meter i totalt 40 varv, åkningen utförs i form av en åtta. Det första 

anaeroba-testet syftar till att testa spelarens anaeroba-effekt och kapacitet i form av en 

upprepad sprintåkning som utförs sex gånger med en 30-sekunders vila emellan varje 

sprint. Sträckan spelaren ska åka är från spel-planens mållinje till mållinje och 

ytterligare åkning upp till blå-linjen som är närmast startande mållinje. (Gustavsson 

2011).  Det första av två tester som syftar till att mäta den anaeroba uthålligheten utförs 

i maximal åkning, från mållinjen upp till blålinjen som upprepas sex gånger. Testet kan 

även genomföras så att spelaren genomför en åkning på totala 35 meter vid 4 tillfällen 

med en vila på 90 sekunder mellan. (Gustavsson 2011). Avslutande presenterade testet 

som syftar till att mäta den anaeroba uthålligheten utförs i form av att spelaren åker 

maxfart i tre varv runt banan, testet kan även utföras upprepande gånger, med en vila på 

1,5 minuter till 2 minuter mellan varje test-omgång. (Gustavsson 2011).  
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5 Metod 
Detta avsnitt i arbetet syftar till att beskriva hur arbetet är utformat utifrån vilka metod 

som används. Avsnittet kommer att beskriva vald forskningsmetod, processen, 

deltagare- och urval, insamling, tolkning, etik och källkritik. 

 

Den kvalitativa metoden i samhällsvetenskaplig forskning betonar inte i huvudsak 

kvantifiering av den insamlade datan, utan mer vikt läggs vid ord och vad som sägs 

(Bryman 2008). Förutom ett fokus på kvantifiering har den kvantitativa forskningen ett 

deduktivt synsätt när det gäller förhållandet mellan teori och praktiskt forskning där 

prövning av teorier är av stor vikt (Bryman 2008).  

 

Utöver att den kvalitativa forskningen är fokuserad mot ord och vad som sägs i den 

insamlade datan är den i huvudsak betonad av ett induktivt synsätt i fråga om relationen 

mellan teori och forskning. Istället för den naturvetenskapliga modellens inriktning 

läggs vikten på hur individen uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Istället för att 

betrakta den sociala verkligheten som en yttre och objektiv verklighet, ska den ses som 

en ständigt föränderlig egenskap (Bryman 2008). Den kvalitativa inriktningen i denna 

uppsats möjliggör för de intervjuade tränarna att ge utförliga förklaringar till de val de 

gör i den praktiska träningen (Bryman 2008).  

 

5.1 Deltagare/Urval 
Insamlingen utav data utgick från ett snöbollsurval och bekvämlighetsurval. Bryman 

(2008) menar dock på att snöbolls-urvalet kan likställas med ett bekvämslighetsurval. 

Snöbollsurvalet som metod används med fördel inom den kvalitativa forskningen 

(Bryman 2008). Snöbollsurvalet och till viss del även bekvämlighetsurvalet ska dock 

kategoriseras in under det målinriktade urvalet (icke-sannolikhetsurval) (Bryman 2008). 

Det målinriktade urvalet har uppsatsens forskningsfrågor som grund. De personer som 

väljs ut att delta gör det på ett strategiskt sätt för att i ett försök skapa ett samband 

mellan uppsatsens forskningsfrågor och det urval som gjorts (Bryman 2008). 

 

De personer som intervjuats i denna uppsats är alltså högst relevanta för uppsatsens 

frågeställningar. Vidare ska även det som sedermera blir resultatet från intervjuerna, 

eventuellt skilja sig åt och ge en variation i svaren för att finna till exempel olika 

kännetecken för tränarnas klubbar.  
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Målinriktat urval kan dock inte fungera som ett urval för att ge en övergripande bild av 

en viss grupp eller segment (Bryman 2008). Syftet med urvalet av dessa tränare var inte 

att skapa en helhetsbild av alla J-18 lag i Sverige, utan ge en bild av hur det specifikt 

såg ut i de utvalda lagen. 

 

För att få fram en djupare bild av de intervjuade tränarnas kompetens gällande 

styrketräning krävs mer än att bara ”skrapa på ytan”. En djupare förståelse måste skapas 

för att förstå vilka val som ligger till grund för beslutet av en viss typ av fys-utbildning 

framför än annan. Har klubbens ekonomi varit begränsande? Har tränaren ett personligt 

intresse för just denna typ? Har de sportsliga resultaten varit vikande med den 

nuvarande styrketräningen? 

 

Tränarnas lag och dess slutgiltiga tabellplacering för säsongen 2015/2016 kan för 

gemene man utläsas på Svenska Ishockeyförbundets sidor
3
.  Utifrån tabellen går det inte 

vid en första anblick dock att avgöra om styrketräning bedrivs på ett särskilt sätt utan 

måste vidare undersökas, i detta fall genom semistrukturerade intervjuer (Bryman 

2008). 

 

De intervjuade tränarna representerade varsitt J-18-lag under säsongen 2015/2016 eller 

inför säsongen 2016/2017.  Samtliga J18-lags tränare representerar någon av de fyra 

serierna för J18-elit under säsongen 2016/2017.   

 

Lagens slutplacering i serietabellen för säsongen 2015/2016 var varierande. Tre av lagen 

slutade på en topp-fem placering efter grundserien, två av lagen hamnade på sjätte 

respektive åttonde plats efter avslutad grundserie. Det kvarvarande laget kvalade upp 

från J-18 Division ett och spelar under säsongen 2016/2017 i J-18-elit. 

 

En ytterligare motivering till valet att fokusera på sex lag tillhörandes J-18 elit är att 

nivån elit är uppdelad i fyra serier och är de högst rankade serierna för den aktuella 

ålderskullen i Sverige enligt Svenska ishockeyförbundets seriesystem (SIF 2016). 

Tränarna och lagen tillhörande denna serie är de som teoretiskt är längst fram i sin 

spelarutbildning, bland annat genom att fem av lagen är certifierade som NIU-

gymnasium av SIF (SIF 2015).  

                                                 
3
Samtliga serietabeller för J18-elit och övriga serier finns tillgängliga på stats.swehockey.se   
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Vidare bedöms lagen tillhörandes denna serie har de mest fördelaktiga förutsättningarna 

(material, tillfällen) och minst påverkan av aspekter så som exempelvis tidsbrist hos 

tränare, utan kan bedriva den styrketräning som tränaren och lagen så önskar.    

 

Urvalet av intervjupersoner utgick även utifrån ovan nämnda bekvämlighetsurval 

(Bryman 2008). Detta beroende på en tidsbegränsande faktor för genomförandet av 

uppsatsen i fråga. Valet motiveras också med att genom involvera lag övervägande från 

J-18 elit södra möjliggör det att genomföra vissa av intervjuerna genom fysiska möten 

inom avstånd som är hållbara både ekonomiskt och tidsmässigt. 

 

5.2 Intervjupersoner 

 

Tränare 1: Representationslaget tillhör Svenska Hockeyligan (SHL) och J-18 tillhör 

högsta serien J-18 Elit. Tränaren ansvarar för klubbens fysträning från U11 upp till J-20 

som är det äldsta juniorlaget och har varit ansvarig i klubben sedan år 2008. Har även 

ansvar för fysträningen på klubbens ishockeygymnasie. Tränaren har en akademisk 

examen i sport science och har varit verksam inom träningsbranschen i ungefär 30 år. 

Innan anställningen i den aktuella klubben har tränaren varit verksam som fystränare 

inom bland annat det australiensiska rugbylandslaget och Storbritanniens seglarlandslag 

under OS i Sydney år 2000. 

 

Tränare 2: Representationslaget tillhör SHL och J-18 tillhör högsta serien J-18 Elit. 

Tränaren har ett övergripande ansvar för klubbens fysträning från det yngsta laget 

(hockeyskolan) till a-lagsverksamheten. Har funnits i klubben i varierande utsträckning 

sedan år 2015 men har sedan år 2016 en fast anställning. Har utbildningar inom 

sportnutrition, Eleiko Strenght coach (level 2), Eleiko functional coach, mobility 

speciallist (sport club education), STAC- elittränarutbildad (högsta nivån) och jobbar 

även som personlig tränare. 

 

Tränare 3: Representationslaget tillhör säsongen 2016/2017 SHL och J-18 tillhör högsta 

serien J-18 Elit. Tränaren har en examen från högskolan och är sedan år 2016 

assisterande tränare i klubbens representationslag. Har varit verksam inom klubbens 

junior-organisation i cirka 4,5 år men har även tränat yngre lag i klubben. Är en av 

flertalet tränare som byggt upp klubbens fysträning och har god insikt i hur den bedrivs. 

Finns en anställd fystränare i klubben som tränaren har en tydlig dialog med. 
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Tränare 4: Representationslaget tillhör SHL och J-18 tillhör högsta serien J-18 Elit. 

Tränarens ansvar sträcker sig från ungdomslag till representationslaget. Är utbildad 

yrkesofficer. Har verkat i klubben i 16 säsonger och av dessa har cirka 8 år varit som 

övergripande ansvarig för all fysträning. Fungerar även som fystränare på en 

högstadieskola med koppling till klubbens ungdomslag. Har genomfört militära 

träningsutbildningen, Svenska ishockeyförbundets olympiska lyftningskurs och enstaka 

kurser genom Eleiko. 

 

Tränare 5: Representationslaget tillhör SHL och J-18 tillhör högsta serien J-18 Elit 

säsongen 2016/2017. Tränaren har en examen som idrottslärare vid högskolan och har 

varit verksam i klubben i fem år. Började genomföra försäsongsträningen i enskilda lag 

som sedan övergick till att bli mer involverad i juniorlagens fysträning. Är en av två till 

tre tränare som ansvarar för juniorernas fysträning och tränar även gymnasie-elever 

inom fotboll. 

 

Tränare 6: Representationslaget tillhör någon av de fyra Hockeyettan-serierna och J-18 

tillhör högsta serien J-18 Elit. Tränaren är ansvarig för hockeygymnasiet- och 

juniorverksamheten i klubben, under säsongen 2016/2017 är tränaren främst inom J-20-

laget. Har varit i föreningen i ett år och har tidigare arbetat inom ishockeygymnasier i 

andra klubbar och har i ungefär 7 år varit heltidsanställd i de klubbar han verkat. Har en 

examen i sport management och har genomfört hela utbildningsstegen för 

ishockeytränare och även genomfört SIF:s olympisk- lyftning kurs.     

 

5.3 Insamling och tolkning 

Tillvägagångssättet för insamlingen utav datan var genom kvalitativa intervjuer, texter 

och dokument genom kvalitativ analys (Bryman 2008). Jones (2015) menar på att 

intervjuer med fördel bör användas vid mindre grupper om målet är att få in mer 

innehållsrik data. Kommer informationen i svaren dessutom att variera och vara av 

komplex natur är intervjuer mer lämpligt för inga direkta slutsatser kan dras och mätas 

(Jones 2015). 

 

De kvalitativa intervjuerna genomfördes i en semistrukturerad form, med sex stycken 

teman med koppling till uppsatsens syfte och frågeställningar. Inom varje tema ingick 

ett antal frågor som tillsammans utgjorde ett 20-tal frågor i intervjuguiden (bilaga 2). 
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Intervjuguidens tema: 

 Tränarens utbildningsbakgrund 

 Tabellposition och framgång slutspel 

 Skivstångsträning kontra funktionell träning eller annan typ av styrka 

 Svenska Ishockeyförbundets kravanalys-och profil 

 Kultur och tradition fysträning i ishockey 

 Förändring av fysträningen över tid i klubben 

 

Valet av semistrukturerade intervjuer för inhämtning utav data från tränarna har sin 

grund i att frågorna skulle vara allmänt hållna, det vill säga inte klart styrande åt något 

håll (Bryman 2008). Intervjuguidens tema och sedermera deras tillhörande 

frågeställningar följde en viss förutbestämd struktur, möjligheten fanns dock att ändra 

ordning och ställa följdfrågor till de svar som framträder för att på ett djupare plan 

skapa en förståelse för tränarnas svar (Jones 2015). Detta för att sedan finna eventuella 

återkommande avvikelser- eller samband till uppsatsens övergripande frågeställningar 

(Bryman 2008). 

 

Avgränsningen till att enbart fokusera på styrketräning i den form som anges i 

uppsatsens syfte, är att den är en av flera olika fysiska parametrar som bildar en helhet. 

Den tydliga inriktningen mot styrketräning gör att den insamlade datan blir specifik för 

det valda ämnet, där tränarna får utveckla sina svar utan tappad fokus på det aktuella 

ämnet (Jones 2015).    

 

Svenska ishockeyförbundets utbildningsmaterial med fokus på styrketräning kommer 

att jämföras med den insamlade datan från tränarna. Inhämtningen av data har främst 

skett av de officiella dokument som finns tillgängliga på Svenska ishockeyförbundets 

officiella hemsida, delvis också genom de pärmar och dokument som fungerar som 

utbildningsmaterial vid olika tränarutbildningar i förbundets regi för den relevanta 

åldersgruppen. 

 

Det ska poängteras att det material som har presenterats och jämförts med datan från 

intervjuerna är det som funnits tillgängligt på officiella hemsidor och genom vissa 

utbildningar.  
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Enstaka delar som kan ha berört uppsatsens ämne, men inte funnits tillgängligt, har 

eventuellt fallit bort eller bortprioriterats och gjort att analysen inte kan sägas gälla som 

en fullständig rättvis- och entydig bild. 

 

Intervjuguiden innehöll och täckte de teman och frågeställningar som intervjuerna med 

tränarna skulle innehålla. För att kunna använda intervjuguiden på ett bra sätt, krävs att 

de frågor som är utformade och sedermera används vid intervjutillfället är av sådan 

karaktär att en bild av hur de intervjuade upplever sin värld möjliggörs (Bryman 2008). 

Genom att vara flexibel i utformningen av intervjuguiden och under intervjutillfällena 

ger det större möjligheter till att förstå tränarnas bakgrund till svaren (Bryman 2008). 

Vid upprepande tillfällen under intervjuerna ställdes följdfrågor till det tränaren 

berättade och avvek i viss mån från intervjuguiden. Kunde inte tränaren ge ett tydligt 

utvecklat svar gavs tränaren ändå chansen att berätta vad han trodde enligt sina 

personliga åsikter.     

 

5.4 Processen 
Samtliga tränare som deltog kontaktades första gången personligen i den mån det gick 

genom mail, telefon eller båda delar. Möjligheterna till att kunna ta direkt kontakt med 

de aktuella tränarna varierade i stor grad. Överlag fick kontakten skötas via antingen 

klubbens sportchef, kanslist- eller liknande som sedan informerade den berörde tränaren 

som sedan återkom om intresse fanns att delta.   

 

Vid första mailkontakten bifogades en kort beskrivning av uppsatsens syfte och vilka 

teman intervjuerna skulle kretsa kring. Vid visat intresse bestämdes sedan en tid för 

intervju, vilka genomfördes antingen via ett fysiskt möte eller genom en telefon-

intervju.  Tre intervjuer genomfördes via ett fysiskt möte, samtliga av dessa spelades in 

efter godkännande av båda parter. De intervjuer som genomfördes genom ett fysiskt 

möte varade från 45 minuter upp till ungefär 60 minuter. Tränarna fanns tillgängliga 

inom en bilresa på ungefär 2 timmar med utgång från Växjö.  

Samtliga av dessa intervjuer genomfördes i- eller i anslutning till tränarnas arbetsplats, 

vilket var i det aktuella lagets hemma-arena. När varje intervju var genomförd 

säkerställdes alla skriftliga anteckningar – och att eventuell inspelning fungerat korrekt. 
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Samtliga intervjuer som genomfördes över telefon var via ett vanligt telefon-samtal. 

Telefonintervjuer används med fördel för att minska eventuella kostnader och om 

intervjupersonen i fråga är svåråtkomlig för en fysisk intervju (Bryman 2008). 

 

Telefonintervjuerna kunde vid ett antal tillfällen genomförts direkt i samband med 

uppringningen, för att den intervjuade dock skulle kunna förbereda sig och för att kunna 

svara så utförligt som möjligt på frågorna återkom jag antingen senare under samma dag 

eller nästkommande dagar (Bryman 2008). Två av dessa intervjuer genomfördes i en 

och samma uppringning, den tredje genomfördes i två omgångar då den intervjuades 

fysiska plats vid första tillfället inte möjliggjorde att genomföra intervjun. 

 

Tolkningen och tematiseringen av den insamlade datan pågick i stort sett under hela 

intervjuperioden av de olika tränarna (Jones 2015). När tre till fyra intervjuer var 

genomförda började kodning och tematisering av den insamlade datan. Datan sorterades 

upp och in utefter intervjuguidens olika teman, innehållandes de mest förekommande 

uttrycken, fraserna eller nyckelorden som framträdde under intervjuerna (Bryman 

2008). När resterande två intervjuer var genomförda, bearbetades datan på samma sätt 

som de tidigare genomförda intervjuerna. Den insamlade datan kodades sedan vidare i 

form av att de mest frekventa använda orden eller liknande delades upp i olika segment 

där varje segment utgjorde olika ingångar till de mest förekommande beskrivningarna.       

 

5.5 Bortfall 

Uppsatsens utgångspunkt var att genomföra åtta till tio stycken intervjuer med tränare 

som representerade varsin ishockeyklubb hemmahörandes i någon av de fyra J18-elit- 

serierna. Totalt kontaktades 16 stycken lag där kontakten togs från en till tre personer 

per klubb för att snabbare finna rätt person att intervjua. 12 av dessa klubbar 

återkopplade på något sätt genom att vidarebefordra utskickat mail eller återkoppla till 

författaren personligen. Utöver de sex stycken intervjuer som genomfördes var även två 

telefon-intervjuer inbokade, intervjuerna kunde dock inte genomföras då de tilltänkta 

respondenterna inte gick att nå för en intervju via telefon.  

Ett antal påminnelser gjordes till respondenterna utan framgång (Bryman 2008), den 

begränsande tidsaspekten gjorde att den data som insamlats prioriterades och började 

bearbetas.  
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Då de flesta lagens säsonger avslutades eller en ny säsong precis påbörjades under 

uppsatsens startskede försvårade i viss mån att komma i kontakt med aktuella tränare 

för de aktuella lagen. Eventuella tränarbyten eller andra omstruktureringar i de 

kontaktade klubbarna är vid denna period mer förekommande än andra perioder och kan 

eventuellt påverkat deras medverkan på något sätt.    

 

5.6 Etik 

Bryman (2008) menar på att de grundläggande etiska frågorna berör sådant som 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Detta gäller alla de personer som 

är inblandade i den aktuella forskningen (Bryman 2008). Bryman (2008) lyfter vidare 

några av de viktigaste etiska principerna gällande svensk forskning: Informationskravet: 

syftet ska tydliggöras för de inblandade och momenten som ingår ska vara tydligt 

presenterade. Deltagarna ska även veta att deras deltagande är frivilligt. 

Samtyckeskravet: Återkopplar till ovan, att deltagarna bestämmer över sitt deltagande 

och får när som helst välja att avstå. Konfidentialitetskravet: Berör de inblandades 

använda personuppgifter, de ska behandlas på det sätt att utomstående inte får tillgång 

till dessa. Nyttjandekravet: De involverade personernas insamlade uppgifter och 

innehåll får bara användas i forskningssyfte för den aktuella uppsatsen (Bryman 2008). 

 

Vetenskapsrådet sammanfattar också vad som bör anses som god forskningssed 

1. Du ska tala sanning om din forskning 

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och arkivering 

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö 

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning 
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5.7 Källkritik 

I fråga om källkritik brukar det skiljas på den kvalitativa- och kvantitativa forskningen 

(Bryman 2008). I den kvantitativa forskningen används med fördel uttryck och begrepp 

som validitet och reabilitet (Bryman 2008). Den kvalitativa forskningen tenderar att 

ibland använda sig av samma uttryck, men i högre grad använda sig av begreppen 

äkthet och trovärdighet. De sistnämnda kommer att till större delen vara utgångspunkten 

för att beskriva hur uppsatsens kvalité säkerställs till så hög grad som möjligt (Bryman 

2008). 

 

De förklaringar som de intervjuade tränarna ger kring intervjuguidens frågeställningar 

har självklart utgångspunkten i att de är av sanning. Risken finns dock kvar att tränarna 

vill förbättra bilden av hur det verkligen ser ut i verkligheten. Detta för att till exempel 

ge de svar som passar bäst in till de ställda frågeställningarna och framhäva den 

representerade klubben till det bättre. Att frågeställningarna är av allmän karaktär blir 

därmed återigen viktig (Bryman 2008). 

 

För att säkerställa de insamlade resultatetens trovärdighet, ska en säkerställning ske av 

den forskning som bedrivits, att den har utförts utefter de regler som finns. Resultaten 

ska också rapporteras till de inblandande personerna, i detta fall fystränarna, för att de 

ska kunna bekräfta att författaren har uppfattat deras verklighet på ett korrekt sätt 

(Bryman 2008). 

 

Säkerställning av studiens kvalité sker genom triangulering. Metoden syftar till att fler 

än en metod och datakälla används för att förstå en social företeelse (Bryman 2008). För 

att kontrollera resultaten som är av antingen kvantitativ- eller kvalitativ metod kan 

trianguleringen användas (Bryman 2008). 

 

Metoden syftar i detta avseende till att de tre komponenterna: fystränare, 

ishockeyförbundets material gällande styrketräning och nuvarande forskningsläge i 

ämnet. Dessa tre komponenter ska eventuellt bekräfta en entydig bild av det som 

undersökts i de sex stycken J18-klubbarna. Visar det en entydig bild ger det en stor 

reliabilitet i det undersökta genom att både svenska ishockeyförbunds utvärderade 

dokument och presenterat forskningsläge bekräftar klubbarnas praktiska styrketräning.  
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Visar de tre komponenterna däremot en svag överensstämmelse, eller att två av 

komponenterna överensstämmer med varandra kan det framträda att den kvarvarande 

komponenten förespråkar en skild- och annan syn på styrketräning. 
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6 Svenska Ishockeyförbundets utvärderade material 
 

6.1 Svenska Ishockeyförbundets material gällande styrketräning 

Denna del i arbetet syftar till att presentera och utvärdera Svenska ishockeyförbundets 

utbildningsmaterial som berör ämnet fysträning i allmänhet, och styrketräning i 

synnerhet. Som en del av arbetets syfte ska de delar som utvärderas i denna del, 

presenteras och utvärderas -och sedermera jämföras, dels mot den insamlade datan från 

de sex intervjuade tränarna, och mot den forskning som presenteras i det aktuella ämnet. 

Dokumenten som utvärderingen kommer att beröra är Praktisk styrketräning, 

Hockeyatletism, Tester och Ishockeyns träningslära del 2. De dokument som är 

tillgängliga för användning direkt från Hockeyakademin.se är samtliga nämnda ovan 

förutom Ishockeyns träningslära del 2. Denna pärm kan antingen köpas online via 

Hockeyakademin.se, pärmen ingår även i stegutbildningarna Idrottens träningslära ett 

och två som genomförs för tränare verksamma inom föreningar som lyder under 

svenska ishockeyförbundets regi. 

Vissa delar i dokumenten som presenteras nedan särskiljer inte helt klart på fysträning- 

och styrketräningen i sig. Flera parametrar kan stundtals behandlas för att förstå hela 

innebörden och betydelsen av en särskild styrke-övning. 

Uppdelningen av det berörde materialet görs i tre delar: Den första delen beskriver kort 

de praktiska övningar som presenteras med tillhörande riktvärden. Den andra delen 

syftar till att presentera materialets riktlinjer gällande planering av- och när en eller flera 

särskilda styrketyper bör tränas. Den tredje- och avslutande delen presenterar de fys-

program och tester som rekommenderas att spelare i åldern 17 till 19 år genomför. 

6.2 Övergripande   

Svenska ishockeyförbundet använder www.hockeyakademin.se som en plattform där 

utbildningsmaterial läggs upp kontinuerligt. De så kallade ABC-pärmarna är förbundets 

utbildningsmaterial (Svenska Ishockeyförbundet 2014). De finns utformade en för varje 

årskull och innehåller ishockeyspecifik is- och fysträning som förbundet menar ska 

prioriteras i den dagliga verksamheten. Som komplement till dessa finns bland annat 

dokumenten praktisk styrketräning, Hockeyatletism, tester och Ishockeyns träningslära 

del 2.   

 

http://www.hockeyakademin.se/


 

40 

 

I materialet praktisk styrketräning framhäver Johansson (u.d.) framförallt fem stycken 

motiveringar till varför en god nivå av styrka är väsentligt: 

- Stabilisering av leder och kunna koordinera rörelser på ett sådant sätt att man 

minimerar stress på resten av det skelettmuskulära systemet(senor, ligament, 

brosk och ben) och för att kunna använda normal elasticitet i musklerna för att 

kunna absorbera yttre våld 

- Kontraktil eller absolut styrka är nödvändigt för att övervinna kroppens tröghet, 

särskilt viktigt för idrotter som kräver acceleration och snabba start och stopp 

- Den excentriska styrkan är nödvändig för att göra snabba stopp och 

riktningsförändringar 

- Den speciella och specifika styrkan är mycket viktig för att kunna applicera den 

allmänna och maximala styrkan 

- Bålens styrka är viktig eftersom den är förbindelselänken mellan kroppens olika 

delar. En stark bål hjälper till att överföra men inte absorbera styrka. 

(Johansson u.d.) 

 

6.3 Praktiska styrke-program och övningar 

Knäböj med stång bak beskrivs som den viktigaste och bästa övningen, och är en 

mycket viktig grundövning för ishockeyspelare. Framförallt när spelaren vill utveckla 

styrka i fram-och baksida lår, sätesmuskulaturen och nedre delen av ryggen (Johansson 

u.d.). Han menar vidare att knäböj verkligen är en hörnsten i träningen för att den snabbt 

stimulerar till styrke-ökning. Genomförs inte övningen kommer spelaren inte kunna nå 

optimala prestationer (Johansson u.d.). Genom en kombination av övergripande 

styrketräning och övningen knäböj, stimulerar detta att involvera och förbättra ligament, 

senstyrka och bentätheten (Johansson u.d.). Genom ovan nämnda muskeltillväxt, ger det 

en ökad hastighet och kraft i benen ihop med en ökad neuromuskulär effektivitet 

(Johansson u.d). 

För att en knäböj ska anses utföras på ett korrekt tekniskt sätt menar Johansson (u.d.) på 

att flera faktorer är avgörande. Kroppen ska först och främst röra sig rakt ned och uppåt, 

vid nedsittning ska knäna föras rakt över foten och bibehållas så även under uppgång. 
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Huvudet ska vara upp med ryggen rak och med en något lättare svank. Under hela lyftet 

ska bröstet vara upprätt och bålens muskler aktiverade (Johansson u.d.).  Att övningen 

överlag genomförs med en korrekt teknik framhävs som extra viktigt. 

 

Johansson (u.d.) presenterar ett uppbyggnadsprogram för övningen knäböj för spelare 

som tränat i tre till fyra år kan använda sig av, programmet följer en progression över 

sex veckor (bilaga 6).  Även vid knäböjning med stång fram framhävs vikten av att 

spelaren genomför övningen med korrekt teknik och en god rörlighet. Är rörligheten 

begränsad kommer det att påverka utförandet av övningen till det negativa (Johansson 

u.d.).  Tyngdpunkten förflyttas framåt och vilket ger en större hävstångsarm mot höft- 

och ryggsträckarna (Johansson u.d.). Spelaren behöver därmed i större utsträckning 

rekrytera extensor-musklerna i ryggen- och höften (Johansson u.d.). 

 

Riktmärket för en spelare bör vara att denne ska klara 85 % i knäböj fram av den vikt 

som kan lyftas med stång bak (Johansson u.d.). Övningen step-ups aktiverar lårets fram-

och baksidor, höftböjare och ljumskar (Johansson u.d.).  Genomförs övningen korrekt 

ökar rörligheten i nämnda muskelgrupper, och i knä-och fotleder. För en större 

aktivering av hamstrings (baksida lår) rekommenderar Johansson (u.d.) att ha ett högre 

utgångsläge på den bänk spelaren kör på. För en större aktivering av lårets framsida bör 

bänken sänkas (Johansson u.d.). 

 

Utfall (utfallsknäböjning) kan genomföras antingen genom med skivstången på axlarna 

som utförs antingen fram eller i olika sidledes-varianter. Utfall åt sidan aktiverar i större 

utsträckning knäled-och höftled (Johansson u.d.).  En alternativ variant är att hantlar 

hålls i raka armar vid sidan av kroppen (Johansson u.d.). Som vid ovan nämnda 

övningar menar Johansson (u.d) på att rörligheten spelaren har bestämmer styrke-

utvecklingen. Spelarens kroppsvikt är lämplig att använda och utgå ifrån för att hitta rätt 

belastning i step-up (Johansson u.d.). Utgångspunkten ska vara att anpassa vikten 

mellan 30 till 50 % av kroppsvikten vid 6 till 8 repetitioner, vid lägre repetitioner så som 

5-6 stycken utförda under 3 set, kan vikten på stången ökas upp till 75 % av 

kroppsvikten (Johansson u.d.). Vikten kan också bestämmas utifrån vilken vikt spelaren 

kan utföra ett repetitions-maximum i övningen knäböj bak och dividera med 2,2 

(Johansson u.d.). 
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Johansson (u.d.) beskriver vidare betydelsen av spelarens hamstrings (baksida lår) och 

gluteus (sätesmuskeln)-muskulatur som mycket viktiga. Dels för att ungefär 40 % från 

sätesmuskeln utgör power i löpning och hopp, hamstringsmuskeln utgör ungefär 25 % 

(Johansson u.d.). Knäböj, utfall och step-up verkar inte bara prestationshöjande för en 

spelare utan ska också ses som skadeförebyggande övningar (Johansson u.d.).   

 

6.4 Benstyrkan 

I kapitlet som behandlar styrketräning i Ishockeyns träningslära del 2 beskrivs 

betydelsen av- och hur ben-styrkan kan tränas för ishockeyspelare. Spelarens ben-styrka 

är av stor betydelse, denna kan ge en klar bild av hur snabbt spelaren kan åka skridskor 

vilket till stor del bestäms i hur mycket kraft spelaren kan generera vid frånskjuts-fasen i 

skäret (Gustavsson 2011).  

 

Skridsko-tekniken bestämmer i stor grad hur snabbt spelaren kan åka, är tekniken bättre 

kommer styrkan i benen att användas på ett effektivare sätt vilket leder till mer kraft per 

skär (Gustavsson 2011). Flera olika typer av styrke- och träningsformer rekommenderar 

Gustavsson (2011) att utföra för att tillgodose de krav som ställs på spelarens 

skridskoåkning. Gustavsson (2011) gör uppdelningen i maximal, explosiv, snabb, 

uthållig, statiskt – och reaktiv och excentrisk styrka. 

 

Den maximala styrketypen syftar till att bygga upp muskelvolymen genom att använda 

skivstång. En bra övning i denna fas är grundövningen knäböj, övningar på ett ben ska 

också involveras. Explosiv-styrkan innebär att övervinna ett högt motstånd på kortast 

möjliga tid.  Övningar som rekommenderas är olika hopp-varianter och skivstångs-

övningar så som frivändning, styrke-ryck och stöt (Gustavsson 2011). 

 

Snabb-styrkan menar Gustavsson (2011) tränas bäst på isen, detta beroende på att den 

kräver en bra teknik och koordination. Uthållighets-styrkan tränas med fördel på så 

kallade slide-boards eller genom olika hopp som skridskoimitations-hopp eller hopp 

med låg intensitet som utförs i långa serier (Gustavsson 2011).  Den statiska styrkan kan 

tränas som ett komplement till dynamisk träning, i exempelvis övningen knäböj kan ett 

stopp göras i den knävinkel som motsvarar vinkeln vid ett frånskjut i skridskoåkningen 

(Gustavsson 2011).  
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Den reaktiva-och excentriska styrkan involveras i ovan nämnda typer, den excentriska 

styrkan rekommenderas även att tränas som ett komplement till styrka utförs som 

koncentrisk (Gustavsson 2011). Ytterligare en tränings-form som fungerar som 

förbättring av ben-styrkan är olika hopp-varianter. Gustavsson (2011) delar in hopp-

träning i tre kategorier: vertikala, horisontella och imitationshopp. Det praktiska 

utförandet av olika hopp rekommenderas att följa en progression där effekten av 

träningen styrs utav träningens belastning (Gustavsson 2011). 

 

Vid 15 eller mer hopp med en låg intensitet kommer det främst gynna den uthålliga 

styrkan som även ger en god hoppteknik. För att gynna explosiv och snabbstyrka ska få 

hopp utföras med en hög intensitet, den explosiva max-styrkan uppnås bäst genom att 

genomföra sex stycken hopp som motsvarar minst 96 % i intensitet.  

Är syftet att träna snabbstyrka ska sju till tolv hopp utföras med en intensitet på minst 

90 % i sex till åtta serier (Gustavsson 2011).   

 

Träning som syftar till att konstruera och genomföra övningar utanför isen och som ska 

efterlikna skridskoåkningen på isen kallar Gustavsson (2011) för speciell benstyrke-

träning. De fysiska parametrar som påverkar hur väl övningen kommer att 

överensstämma med skridskoåkningen är muskelkontraktionen, kraftinsats, varaktighet, 

rörelsehastighet, ledvinklar och rörelseriktning (Gustavsson 2011). I fråga om spelares 

skridskoåkning och vilka muskler som är mest engagerade, är de största och viktigaste 

spelarens Quadriceps (framsida lår), Hamstrings (baksida lår), Gluteus (Sätesmusklerna) 

och Gastrocnemius och Soleus (vadmuskulaturen). De som även är av stor vikt men 

som inte påverkar den framåtdrivande kraften i skridskoskäret, utan för benet inåt, är 

höft-böjare och adductorer (för benet inåt) (Gustavsson 2011). 

 

Vidare presenterar Gustavsson (2011) ett antal övningar som syftar till att träna ben-

styrkan, och hur varje specifik övning överensstämmer med skridskoåkningen på isen. 

De hopp-övningar som korrelerar i högst grad med skridskoåkningen är skridskohopp, 

skridskohopp med skridskoliknande frekvens i backe, sidohopp med lutning (stationärt i 

sidled), sidhopp i backe och överstegshopp i backe (Gustavsson 2011). Övningar som 

utförs i form av löpning med tydligast korrelation är max-start från stillastående i backe 

och på planmark. Överenstämmelsen i denna övning visar sig främst i 

effektutvecklingen de första sex till åtta stegen (Gustavsson 2011).  
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6.5 Komplex träning 

Ett av fjorton kapitel som presenteras i dokumentet Ishockeyns träningslära del 2 är 

komplex träning. Denna del beskriver inledningsvis hur de fem fysiska 

grundegenskaperna (Styrka, koordination, snabbhet, uthållighet och rörlighet) 

samverkar och påverkar varandra på ett inbördes sätt. Beroende på vilken träning och 

aktivitet som spelaren genomför varierar graden av hur mycket de påverkar varandra. 

Komplex träning syftar i detta fall till en träningsform där flera egenskaper tränas 

samtidigt, aningen genom en enskild övning eller genom övningskombinationer 

(Gustavsson 2011). 

 

Denna kombination möjliggör för en bredd träningseffekt, även om det handlar om hela 

träningspass eller hela perioder av denna träning. Det komplexa träningspasset kan 

innehålla flera komplexa övningar med stora överlappningseffekter, träningspassen kan 

även delas in i olika övningar där enskilda faktorer tränas med en specifik övning 

(Gustavsson 2011). 

 

Enligt Gustavsson (2011) finns både fördelar och nackdelar med den komplexa 

träningen. Inledningsvis problematiseras och motiveras att komplex träning bör vara 

något som passar ishockeyspelare med tanke på att de måste vara allsidigt tränade.  Det 

som främst framhävs som fördelar är att träningen kan utföras väldigt omväxlande och 

är allsidigt utvecklande samtidigt som den påminner om ishockeyns karaktär 

(Gustavsson 2011). De nackdelar som bör tas i beaktning är att träningen kan bli för 

bredd och gör att spetsen i träningen kan tappas (Gustavsson 2011). Återhämtningen i 

träningen kan även bli lidande om den större delen av träningen är komplex.  

Som exempel nämns att är syftet att öka max – styrkeutvecklingen, försvåras detta 

genom att blanda flera egenskaper under samma period (Gustavsson 2011). 

 

Vidare menar Gustavsson (2011) att när en egenskap har nått en väl utvecklad grund 

räcker inte den komplexa träningen till, då krävs en högre intensitet, kvantitet och en 

specificitet i träningen för att utveckling ska ske, vilket inte den komplexa träningen kan 

bidra till. Rekommendationen är således att den komplexa träningen ska ses som ett 

komplement eller som en del av flera delar i träningen, den ska ha sin del i träningens 

totala innehåll (Gustavsson 2011). 
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6.6 Styrke-Program    

I dokumentet praktisk styrketräning presenterar Johansson (u.d.) bland annat tre olika 

styrke-program för spelare i åldern 17 till 19 år som kan genomföras under off-season 

(försäsong). Denna del syftar till att kort beskriva programmen utefter vilka övningar 

och med vilken intensitet de ska genomföras med enligt Johansson (u.d.).     

 

Program ett börjar med styrkevändning (från högre position) med tillhörande antal 

repetitioner beroende på vilken procent av ett maximalt lyft som ska genomföras. Vid 

vikt 70 % av max genomförs 6 reps, 80 % av max 5 reps, 90 % av max 3 reps- och 80 

% igen genomförs 5 reps (Johansson u.d.).       

Andra övningen är drag från golv med skivstång, mycket viktigt är att varje repetition är 

explosiv (Johansson u.d.). Samma fördelning av repetitioner beroende på procent av 

maximalt lyft rekommenderas som i övningen styrkevändning (Johansson u.d.). 

Nästa övning är explosiv bänkpress som ska utföras med en ned-bromsning på 5 

sekunder från raka armar till bröstet, i bottenläget ska en paus göras på 2 sekunder för 

att sedan trycka tillbaka stången upp till utgångsläget explosivt (Johansson u.d.). 

Repetitioner sett till procent av max är vid 50 % 6 reps, 65 % 6 reps, 75 % 5 reps, 80-

85% 2 till 3 reps- och vid ökning till 95 % ska 3 reps upprepas i 3 set (Johansson u.d.). 

Resten av programmet innehåller övningarna drag med hantlar växelvis, biceps-curl 

med hantlar med rygg mot pilates-boll mot vägg, liggande ryggträning- och ben-drag i 

maskin eller bänk (Johansson u.d.). 

Program två inleds med power-drag med skivstång som ska utföras i tre set, vid 70 % 

vikt av ett maximalt lyft ska 6 reps utföras, vid 80 % 5 reps- och vid 90 % 4 reps 

(Johansson u.d.). Chins/pull-ups är övning två som utförs hängande i band eller 

liknande, Johansson (u.d.) poängterar att är spelaren stark i denna övning kommer det 

ge bättre kraft i skottet på isen. Knäböjningar med pilates-boll mellan spelaren och 

väggen utförs med en hantel i vardera handen, en synkad rörelse ska utföras med armar 

uppåt samtidigt som en knäböj utförs (Johansson u.d.).  

Vikt anpassas efter spelarens styrka och utförs i fyra set med 6 till 10 repetitioner. 

Explosiva step-ups med skivstång på axlar utförs som den fjärde övningen, där vikt och 

antal repetitioner enligt Johansson (u.d) ska vara, vid 50 % av kroppsvikten utförs 10 

reps, 60 % 8 reps, 70 % 6 reps-och vid 75 % till 80 % utförs 3 reps.  
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Programmet avslutas med två bål-övningar med tillhörande pilates-boll och vikt, och en 

övning med pilates-boll i syfte att träna hamstrings och sätet (Johansson u.d.). 

Precis som ovan i program ett- och två ska även det tredje programmet utföras under 

försäsongen (off-season). En kombinerad övning innehållandes styrkevändning, push-

press och kick-stöt utförs först, i utförandet ska ett litet uthopp göras i sidled- från 

axelbrett till maximalt-brett (Johansson u.d.). 

Vid 50 % gäller 5 plus 5 repetitioner, 60 % 4 plus 4, 70 % 3 plus 3- och vid 80 % gäller 

2 plus 2 repetitioner (Johansson u.d.). Nästa övning är explosiva utfallsknäböjningar 

med skivstång bak, Johansson (u.d.) trycker särskilt på att öka intensiteten i denna 

övning utan att tappa explosiviteten. Vid 40 till 50 % genomförs 4 till 5 repetitioner per 

ben, vid 60 till 70 % genomförs 3 till 4 repetitioner per ben fördelat på 2 set (Johansson 

u.d.). 

Efterföljande övning är bänkpress som kan varieras i två olika varianter, antingen utförs 

övningen på Swiss-bol (pilates) med hantlar- eller på bänk med skivstång med smalt 

grepp. De avslutande två övningarna utförs båda två på swiss-boll, en i form av en sit-

ups – variant med dragmaskin och en annan i syfte att rulla ut på bollen raklång. 3 

utrullningar motsvarar ett set och ska genomföras 5 gånger med maximal spännig i hela 

kroppen (Johansson u.d.). 

Ett speciellt avsnitt ges åt träning med Swissboll (pilates-boll). Det som gör denna 

träning speciell- och unik menar Johansson (u.d.) är att spelaren hela tiden tränar på ett 

instabilt underlag. Ett hårt återkommande arbete för hela kroppen krävs för att kunna 

stabilisera de olika rörelserna, vilket gör att det mer liknar en belastning som kan liknas 

vid ishockey i form av skott, tacklingar och dribblingar (Johansson u.d.). Dessa moment 

är i hög grad beroende av att fotleder, ben-och höftmuskulatur och överkroppens 

muskler har ett stabiliserande system (Johansson u.d.). Träning i en instabil miljö 

möjliggör för spelaren att få en funktionell styrka. Träning med swissboll syftar ofta till 

att stärka bål – muskulaturen vilket leder till att lättare hålla ryggen i ett upprätt läge 

vilket i sin tur leder till en minskad risk att få ryggproblem (Johansson u.d.). 
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6.7 Års-planering, träningsperioder och övningsval 

I materialet praktisk styrketräning (Johansson u.d.) presenteras en övergripande 

årsplanering för spelare på en hög nivå, i fokus står periodiseringen av styrketräningen. 

Vad som menas med en hög nivå preciseras inte närmare, tolkningen görs att det är från 

det att spelaren når junioråldern (J-18) och uppåt. Johansson (u.d.) delar in 

årsplaeringen i fyra delar: off-season, pre-season, in-season och post-season, från maj 

till april med tillhörande tränings-parametrar (bilaga 7). 

 

Vad som påverkar det planerade träningsprogrammets genomförande och som ofta leder 

till en försämrad prestationsförmåga hos spelaren är parametrar som återkommande 

ökning i belastning under match, ökning av antalet matcher- och dess täthet dessa 

emellan (Johansson u.d.).   

 

Vidare menar Johansson (u.d.) att spelarnas form beror mycket på hur effektivt 

träningsprogrammen är och att det numera finns flera rekommendationer på hur ett 

träningsprogram optimeras bäst för ishockeyspelare under försäsong. Därav menar 

Johansson (u.d.) på att tillämpningen av ovan nämnda i praktiken är otillräcklig och det 

avspeglar sig negativt i spelarens prestationsförmåga. 

 

Planeringens betydelse är stor, planeringen ska möjliggöra så att träningen blir 

intressant och omväxlande. Betydelsen visar sig bland annat i att träningen bedrivs året 

runt för att kunna nå nationell- och internationell standard.  

Den ska utformas utefter den individuella spelarens skicklighet med hjälp av de rätta 

metoderna. Detta för att möjliggöra en utveckling för spelaren så att denne ges 

möjligheten till att nå uppsatta målsättningar som både spelaren- och klubben har 

(Johanson u.d.). 

 

Utifrån ovan nämnda indelning i de fyra olika träningsperioderna listar Johansson (u.d.) 

det som är mest övergripande för varje enskild träningsperiod. Under off-season som 

bör pågå under 12 veckor ska träningen inrikta sig mot att innehålla stor volym med en 

stigande intensitet, rörlighet, balans, teknikinlärning, bål-träning, ben-träning och 

grundstyrka (Johansson u.d.). 
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När det gäller Off-season perioden och indelning gällande styrketräningens volym och 

intensitet, ska styrketräningen utföras i stora volymer (reps/set), intensiteten ska vara 

medelintensiv vilket ska motsvara 50 procent till 85 procent. Den plyometriska 

träningen ska utföras med lägre intensitet men med en stor volym, 

cirkelträningsprogram ska även det finnas med i denna period (Johansson u.d.). Mot 

slutet av off-season (försäsong) ska mer speciell träning involveras, som exempel ges 

släddragning i olika moment, även spänstträning och skicklighetsbanor ges här större 

utrymme i träningen (Johansson u.d).    

 

Pre-season ska pågå under fem till sex veckor med tio dagar före seriestart där tester ska 

genomföras. Rörlighet och balans fortsätter i den grad som under off-season-perioden. 

Förändringarna visar sig i att volymen minskar samtidigt som intensiteten ökar mot den 

maximala. Spänstträningen ska fortsätta utföras med en stigande intensitet men med en 

minskad volym. I styrketräningen visar sig förändringen i förutom en stor styrka hos 

spelaren sedan tidigare, ska nu även spelaren utveckla power (lyfta stor vikt explosivt). 

Styrketräningen ska även utföras med en hög kvalité med fokus på snabbhet i lyften 

(Johansson u.d.).   

 

In-season-perioden ska starta tio dagar före seriestart och syftar till att framförallt 

bibehålla de uppbyggda kvalitéerna under de två tidigare perioderna, men även att 

eventuellt öka kvalitéerna något.  Träningen ska vara power-och speed inriktad där 

styrketräningen ska utföras efter slutförd match och ytterligare ett pass per vecka. 

Volymen och intensiteten i styrketräningen skiljs åt, volymen minskas i denna period till 

50 procent från pre-season-perioden, intensiteten ska vara individbaserad mellan 80 

procent till 87 procent av spelarens maximum (Johansson u.d.). 

 

Övningsval och hur benämning av de olika metoderna kan göras beskrivs mer ingående 

under in-season-perioden. Under denna period är styrketräningen mestadels av 

funktionell karaktär, vilket till stor del menas att övningar ska tränas som är specifika 

för idrotten ishockey. En individuell-anpassning kan ske då spelaren istället tränar 

isometriska övningar för att träna upp särskilda muskelgrupper innan en övergång till 

den funktionella-delen kan göras (Johansson u.d.).  
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Det som Johansson (u.d.) kategoriserar in under styrkeövningar är knäböj(bak och 

fram), step-ups, utfall (fram och sida), RDL, bänkpress (bänk och swissboll) och 

statiska övningar som involverar stång och hantlar. 

 

En indelning görs även utefter power-övningar som involverar olika varianter av 

styrkevändning och styrke-ryck som antingen görs enskilt eller som kombinerad övning 

med till exempel push-press (Johansson u.d.). Till dessa övningar rekommenderas även 

att olika hopp-varianter kan utföras kombinerat med till exempel styrkevändning, hopp- 

och nedhopp på box eller hantelhopp över häckar med riktningsförändringar är de som 

presenteras (Johannson u.d.). 

 

Vidare under samma del i dokumentet presenteras en lista med övningar som syftar till 

att träna bålen (core), listan delas in i nio punkter: Omvända sit-ups, brutalbänk 

(gluteHam-bänk), tornadoboll (medicinboll olika riktningar), stabilitetsövningar på 

bland annat swissboll, pressövningar på swissboll, ben-resningar för bland annat 

ljumskar och vekrygg, olika pendlingar för kroppens mittparti, RDL med stång -och 

hantlar (två och ett ben) (Johansson u.d.). 

 

De ovan presenterade delarna som syftar till att beskriva hur en års-planering med 

tillhörande parametrar ska utformas utifrån Johansson (u.d.) avslutas med att 

styrketräningen för ishockey bygger på flera olika metoder. Funktionell träning, 

idrottsliga moment som fria vikter, rörlighet, koordination, balans, explosiv 

styrketräning, ben, bålstyrka och specialövningar är sådant som kan kategoriseras in 

under styrketräning (Johansson u.d.).    

   

6.8 Svenska ishockeyförbundets styrke-tester 
I uppsatsens bakgrunds-del presenteras svenska ishockeyförbundets fysiska tester i form 

av att de kort beskrivs hur de ska utföras och vilka riktvärden de olika testerna ska ha 

enligt Gustavsson (2002). Denna del kommer dels presentera samma riktvärden i de 

aktuella fysiska testerna, men också kort beskriva motiven till svenska 

ishockeyförbundets tester och vad de överlag ska syfta till. Fysiologiska tester enligt 

Gustavsson (2002) ska framförallt syfta till att effektivisera träningsprocessen, fungera 

som ett urvalsinstrument, men kan också verka motivationshöjande för både tränare och 

spelare i den vardagliga träningen. 
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Resultaten från de fysiologiska testerna ska framförallt användas till att tränare 

upptäcker individuella svagheter och anpassar träningen därefter, men också för att ge 

en övergripande bild av vilka träningsmetoder som bör prioriteras med innehållande av 

exempelvis intensitet. Vidare ska resultaten över tid användas för att fånga upp framtida 

idéer, träningsfilosofier och skapa ett underlag för att framställa utbildningsmaterial. 

Genom att skapa ett underlag under en längre tid kommer det att ge en bild av vilka 

krav- och riktvärden som bör uppnås för den aktuella ålders-nivån och det aktuella laget 

(Gustavsson 2002).  Till de tester som presenteras i tabellen nedan finns tillhörande 

beskrivningar och värderingsnormer för varje enskild övning. De presenterade 

värderingsnormerna har sin grund i tester som genomförts på ett stort antal spelare i 

svenska ishockeyförbundets regi. De är utförda av spelare med inriktning mot prestation 

och med en ”normal” biologisk utvecklingskurva (Gustavsson 2002). Vidare poängterar 

Gustavsson (2002) att beroende på spelarens-och spelets nuvarande nivå kommer också 

de fysiska kraven att variera däremellan.       

 

Tabellen nedan visar vad svenska ishockeyförbundet har för riktvärden för betyget 

godkänd gällande övningar som involverar den egna kroppen för ishockeyspelare i 

åldern 17 till 19 år. 

 

Parameter Genomförande   Godkänd av SIF 

        

Styrka:         

Armhävning Max-antal på 1 minut 35-44 st 

Chins Max- antal   7-8 st 

Dips Max-antal   8-9 st 

Brutalbänk Max-antal   15-19 st 

Explosivitet:         

Stående längd Jämfotahopp, 3 hoppförsök 2,25m-2,34m 

CMJa-hopp (testutrustning) Vertikalhopp med armdrag   

Stående femsteg 5-hopp jämfota horisontellt 12,50m - 12,79m 

Snabbhet:         

10 m 
Start stillastående 50 
cm    1,75-1,85 

20 m bakom startlinje   3,05-3,20 

30  m Flygande 30m   3,60-3,75 

 

      (Gustavsson 2002) 
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6.9 Svenska ishockeyförbundets gymnasietester            

Vid varje ishockey-gymnasie certifierade av svenska ishockeyförbundet (NIU) ska 

fysiska tester genomföras, resultaten skickas in till förbundet efter varje testtillfälle och 

kan fungera som riktvärden vid de olika lagens tester (Gustavsson 2011). De fysiska 

tester som ska genomföras påminner i stor utsträckning av de tester som presenteras i 

dokumentet Tester (Gustavsson 2002). 

Riktvärdena för testerna i tabellen nedan presenterar både b-junior- och a-juniorers 

tester. Utläsning av riktvärdena bör främst fokuseras mot årskurs ett då de flesta spelare 

gör sin första säsong som juniorspelare, vilket också är uppsatsens huvudsakliga 

inriktning. Testerna är uppdelade på två testtillfällen per säsong, de två test-tillfällena 

skiljer sig åt i vilka övningar som testas vid varje enskilt tillfälle. 

Det första testet som involverar övningar med koppling till en spelares styrke-och 

kraftutveckling är snabbhet på 30 meter, knäböj, bänkpress och en sit-ups variant. För 

godkänt i övningen knäböj ska spelaren i årskurs ett utföra max antal knäböj med den 

egna kroppsvikten på skivstången där max-antalet är 20 stycken och bedöms som 

Godkänt (G) eller Underkänt (U). Årskurs ett utför bänkpressen med 50 kilo på 

skivstången där max antal repetitioner ska genomföras. (Gustavsson 2011). 

Vid det andra testtillfället ska spelarna göra fler tester som ställer krav på fler fysiska 

parametrar. Testerna som inriktar sig mot spelarens styrka- och kraftutveckling är 

Vertikal-hopp, stående längd, styrke-frivändning, chins och enbens-knäböj (Gustavsson 

2011). För årskurs ett utförs styrkefrivändning med 20 kilo med fokus på tekniken, 

enbens-knäböjen utförs i tre repetitioner per ben där bedömningen är G eller U.     
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7 Resultat 
Denna del i uppsatsen kommer att presentera den data som inhämtades genom de 

semistrukturerade intervjuerna med uppsatsens deltagande tränare. Den insamlade 

empirin bygger på sex stycken tränare som intervjuades via telefon eller genom fysiskt 

möte. 

Tränarna som deltog i uppsatsen var samtliga män och representerade varsitt J18-lag 

som representerades i någon av de fyra serierna för J18-elit (Norr, Öst, Väst, syd) som 

är de högst rankade serierna i Sverige för den aktuella ålderskullen.   

Tränarnas ansvar kunde i vissa fall enbart sträcka sig till J-18 laget, tränarna kunde även 

ha ett övergripande ansvar för juniorernas-eller hela föreningens fysträning. Samtliga 

intervjupersoner benämns som tränare nedan, oavsett vilket ansvar eller formell titel de 

har i sin nuvarande klubb. Förutom benämningen som tränare kommer varje 

representant från varje enskild klubb dessutom att benämnas som tränare 1, 2, 3, 4, 5 

eller tränare nummer 6.     

Den inhämtade datan kommer att presenteras och tematiseras utifrån de sex teman som 

användes i intervjuguiden (bilaga 5) vid intervjuerna med tränarna. Varje tema 

presenteras var för sig och hela resultat-delen avslutas med en avslutande 

sammanfattning.   

 

7.1 Teman 

- Tränarens utbildningsbakgrund 

- Tabellposition och framgång slutspel 

- Praktiska fys- och styrketräningen 

- Svenska Ishockeyförbundets kravanalys-och material 

- Kultur och tradition fysträning i ishockey 

- Förändring av fysträningen över tid i klubben 
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7.2 Tränarens utbildningsbakgrund 

Fyra av de totalt sex intervjuade tränarna har en egen spelarbakgrund inom ishockeyn 

på olika nivåer. De avslutade sina spelar-karriärer mellan att de var femton och tjugotre 

år, anledningarna var antingen skador i ung ålder som omöjliggjorde spel, eller att de 

inriktade sig mot en karriär som ishockeytränare eller fystränare. Tränare 2 och tränare 4 

är de som inte har någon akademisk utbildning i form av högskola eller universitet. 

Övriga fyra klubbars tränare har akademisk utbildning som idrottslärare eller inom sport 

management och sports science. Lite beroende på tränarens ansvar i klubben har de 

genomfört förbundets utbildningar i varierande utsträckning. 

Tränare 4, 3, 6 och tränare 1 har i någon form genomfört förbundets utbildningar. Två 

av tränarna har genomfört hela utbildningsstegen (bilaga 1) för ishockeytränare, de 

andra två har genomfört förbundets olympiska lyftning-kurs. 

Enligt tränare 2 och tränare 5 har utbildningarna inte genomförts för att de dels är nya 

inom ishockey-branschen eller att de har prioriterat andra utbildningar före. Utöver 

förbundets och ovan nämnda akademiska utbildningar har tränare 1, tränare 2 och 

tränare 4 genomfört andra utbildningar inriktade mot fysträning. Tränare 2 och tränare 4 

har genomgått olika kurser genom Eleiko
4
 där tränare 2 har genomgått Eleiko Strenght 

coach (level 2) och Eleiko functional coach och är även utbildad inom sportnutrition 

och som personlig tränare. Tränare 4 har även genomgått militära träningsutbildningen. 

Träanre 1 och tränare 2 framträder som mest utbildade när det kommer till kurser eller 

liknande som inte är i förbundets regi. Till exempel är tränare 2 den enda som 

genomgått  STAC-elittränarutbildning, tränare 2 och tränare 1 är de som framhäver mest 

att nya utbildningar försöker genomföras hela tiden, men där kvalitén i dessa kan 

variera. Tränare 4 men även representanten som benäms som tränare 5 trycker vidare på 

att de erfarenheter de har skaffat sig genom sina tränar-uppdrag är det de har mest nytta 

av i sin tränar-roll.          

Tränarna motiverar valen att genomföra utbildningarna likartat. Tränare 3 som inte har 

någon egen spelarbakgrund menar att det blir en större trygghet att falla tillbaka på 

eftersom det är en osäker bransch. Tränare nummer 6 menar att förbundets utbildningar 

inte är nog för att kunna arbete med ishockey på heltid, utan det gäller att förkovra sig. 

                                                 
4
Eleikos samtliga utbildningar och verksamhet finns tillgängligt på 

http://www.eleiko.se/sv/course.aspx?courseId=44 

http://www.eleiko.se/sv/course.aspx?courseId=44
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Den gemensamma nämnaren är att de antingen vill fylla en kunskapslucka hos sig 

själva, eller undersöka hur nya utbildningar håller i kvalité och om något kan appliceras 

på det aktuella laget. 

 Två av tränarna uttrycker följande: 

 

Jag vill lära mig mer och bli det bästa av mig så jag kan lära andra till det bättre 

(Tränare 2) 

 

Kunskapsbrist, lucka som jag ville täppa till. Är det någon skillnad i utbildningarna […] 

många utbildningar blir en snackis, ska man hylla det eller är det inget speciellt? 

(Tränare 3) 

 

7.3 Tabellposition och framgång slutspel 
Frågan som berörde detta tema var om tränarna kunde finna eller se något samband 

mellan den praktiska fysträningen och en sportslig framgång i serietabell eller slutspel. 

Både inom den nyss avslutande säsongen och i föregående säsonger som sträcker sig 

fem till sex år tillbaka. 

Träanre 2 och tränare nummer 6 kan inte uttala sig i frågan då de anser att de varit för 

kort tid i klubben för att ha bildat sig en rättvis uppfattning. Det som tränare 1, tränare 4 

och tränare 3 är överens om är att fysen är en viktig del av flera parametrar som 

påverkar framgången. De menar att det inte rakt av går att säga att fysen varit 

avgörande, den är dock en av många viktiga delar, kombinationen av alla parametrar 

gäller att göra så bra som möjligt. 

Tränare 4 beskriver vidare att fler juniorer har fått chansen i representationslaget, vilket 

bland annat är tack vare att spelarna är mer förbereda för den ishockeyn genom en bra 

fysträning från ung ålder. Tränare 1 och tränare 5 menar också att långsiktigheten i 

fysträningen har visat sig i flera ålderskullar senaste säsongerna. Tränare 5 anser att är 

spelarna skolade i en bra fysisk grund i yngre åldrar minskar varje fysiskt steg mellan 

U16, J-18 och J-20. 
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Tränare 1 menar vidare att han infört ett tänk där spelarena ska vara mera aktiva under 

styrketräningen, vilket så inte var fallet då han började i klubben. Som exempel menar 

han att senaste J20-gulden i klubben och det senaste U16-guldet beror på att spelarna 

har vant sig vid en hög intensitet i träningen under en längre tid. 

I den praktiska styrketräningen menar han att det kan visa sig i olika moment, som ett 

exempel nämner han följande: 

 

Det är ingen slump, finns en del stora killar men de är mer vana vid en hög intensitet. 

Senaste åren: de kan göra balansmoment snabbare och då får de självsäkerhet 

snabbare, testosteronet ökar! 

(Tränare 1) 

 

7.4 Praktiska styrketräningen 
Denna del i intervjuguiden utgick ifrån åtta stycken frågor med en tydlig koppling till 

hur styrketräningen rent praktiskt utförs. I fokus var val av styrketränings-metod, 

frekvens, progression, individuell anpassning, anpassning efter spelarens position, 

prioritering av särskild kroppsdel, testning -och om förutsättningarna finns för att 

bedriva den träning som önskas.     

Samtliga tränare beskriver och poängterar att de inte tränar en specifik metod, utan att 

det är en återkommande kombination i styrketräningen med olika delar som bildar en 

helhet. Skivstångsträning förekommer i alla klubbar där tränare 4 framhäver denna typ 

av träning lite extra. Han menar att klubbens fysträning bygger mycket på tyngdlyftning 

där övningar gärna kombineras som till exempel frivändning och stöt. De spelare som 

finns i organisationen från årskurs 7 har en tydlig inriktning mot tyngdlyftning med 

andra fysiska parametrar involverade. Tränare 6 framhäver att grunden i 

skivstångsträningen är i bas-övningar så som knäböj men att de även här blandar olika 

fysiska kvalitéer i ett och samma pass. Tränare 5 menar att power och teknik är ledorden 

när de tränar med skivstång. Tränare 3 menar precis som ovan nämnt att det är en 

kombination, men där skivstång även tränas i de yngre lagen med fokus på att lära sig 

rätt teknik. Tränare 2 berättar att grundträning som bland annat involverar funktionella 

moment och bål-styrka är viktiga inslag. 
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När det gäller progression- och individuell utformning av styrketräningen ges bilden av 

att samtliga tränare jobbar efter någon typ av progression. Vad som dock prioriteras och 

ska fungera som en stegring varierar mellan lagen. 

Oavsett vad målet är med J-18 lagets styrketräning uttrycker samtliga tränarna vikten av 

att tekniken ska vara bra innan de ökar volymen. Om det sker i U16-laget eller J18-laget 

varierar beroende på hur god teknik och rörlighet spelaren har. 

Tränare 2 anser att spelare i J-18 ska bli kvalificerade för att lyfta tyngre vikter. Tränare 

6 menar att spelarna får fångas upp där de är teknikmässigt, grunden är dock längre set 

och mer volym i J-18, som sedan övergår till mer max-styrka i J-20. 

Tränare 1 följer en progression som innehåller tre hårda veckor som följs upp av en 

lättare vecka. Under första veckorna på is blir fys-och styrketräningen oftast 

återhämtningspass eftersom nya tränare oftast kör slut på spelarna menar tränaren.  

Under spelarnas egentränings-period ska de träna tre stycken snabbhetspass per vecka.   

Den skillnaden som görs i styrketräningen mellan spelarnas position visar sig främst i 

att två klubbar ger målvakterna specifika tränings-pass. Exempelvis menar en tränare att 

målvakternas fysträning skiljer sig mellan 15 till 20 procent mot utespelarnas dito. 

Tränare 4 menar att större hänsyn tas till hur spelarna är kroppsmässigt och hur detta 

påverkar prestationen på isen snarare än att individualisera träningen genom spelarens 

position.    

När det gäller prioritering av särskilda kroppsdelar i styrketräningen berättar samtliga 

tränare att bålen är prioriterad mer än andra. Framträder gör också benen som något som 

tränas extra mycket. Tränare 2 beskriver att bålen måste fungera, annars fungerar 

ingenting. 

Tränare 5 instämmer och menar att bålen ska ses som kärnan. Enligt tränare 4 är det 

oftast en begränsad tid till fysträningen med matcher, is-träningar med både lag och 

hockeygymnasiet som påverkar. Måste en prioritering göras är det nästan alltid någon 

typ av ben-träning som prioriteras i form av knäböj, step-ups och utfallsgång i olika 

varianter.      

Gemensamt för fem av de sex lagen var att de hade ett eget utformat test-batteri. Hur de 

var utformade gav de i olika utsträckningar information om, detta för att de i vissa fall 

ville behålla det inom klubben. 
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Tränare 6, tränare 3 och till viss del även tränare 5 använde sig av de tester som måste 

genomföras på varje ishockeygymnasium certifierade som NIU-gymnasium vid två 

tillfällen per år som en säkerställning av spelarnas nivå. Tränare nummer 6 genomförde 

även ett cykel-test och tränare 3 använder sig av två olika max-tester på J-18 som han 

inte närmare beskriver. 

Tränare 2 har nyligen tagit fram en utbildningsplan i klubben gällande fysträningen där 

ett testbatteri finns inkluderat i denna plan. Den riktar sig till alla föreningens lag, från 

yngsta lagen (6-9 år) och upp till juniorlagen (J-18, J-20). Dokumentet beskriver i olika 

faser vad som ska tränas vid vilken ålder och hur progressionen ska genomföras.  

Tränare 1 beskriver att de tester som de gör i hela föreningen kan beskrivas som 

hockeygymnasiets (HG) tester med vikter stegvis ökande för varje år. Båda juniorlagen 

genomför max-tester om individen vid den tidpunkten (främst i J-18) klarar av detta.  

Upp till U-13 menar samma tränare att det mest handlar om att de ska lära sig testerna 

rätt, utföra dem med rätt teknik etcetera. Vid U-16 genomförs samma tester som båda 

juniorlagen genomför, detta med lättare vikter där målet är att de ska klara tre av fyra 

övningar perfekt enligt tränare 1. 

Tränare 4 beskriver ett test-batteri som de följer, det som testas och som riktar sig mot 

styrketräning och kraftutveckling är frivändning, knäböj, knäböj (max-antal med egen 

kroppsvikt på skivstången), chins, overhead press, vertikal- och horisontellt hopp och 

snabbhet upp till fyrtio meter. Snabbhetstestet genomförs även på isen. 

7.5 Svenska ishockeyförbundets material gällande fysträning 

Temat utgick ifrån tre stycken frågor gällande vad tränarna ansåg om svenska 

ishockeyförbundets utbildningsmaterial som berör fysträning i allmänhet, och 

styrketräning i synnerhet. Tränarna fick dels ge en generell bild av vad de tyckte om 

utbildningsmaterialet i stort.  Vidare fick de sedan beskriva i vilken utsträckning 

förbundets kravprofiler har använts för säkerställning av spelarnas nivå, och hur 

styrketränings-rekommendationerna har använts för att utforma lagens 

styrketräningsprogram eller liknande. 

Den allmänna uppfattningen om förbundets dokument varierar mellan de intervjuade 

tränarna, detta i stor utsträckning beroende på hur väl de känner till det och till viss del 

även vilken roll de har i den aktuella klubben. Tränare 2 har knappt läst igenom det och 

kan därför inte uttala sig vidare. 
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Tränare 1 menar att förbundet delvis är lite fast i att allt ska vara lyftning, det som hade 

underlättat- och förbättrat för både förbund och klubbarna och dess tränare är en 

förbättrad kommunikation dessa emellan. Det hade förhoppningsvis lett till ett mer 

individanpassat material som samma tränare menar krävs för att kunna använda det på 

bästa sätt för den specifika individen. Ett mer uppdaterat individanpassat material 

innehållandes prehab-övningar skulle stärka materialet menar tränaren avslutningsvis. 

Tränare 5 instämmer med tränare 1 angående att dokumenten bör bli mer 

individanpassade. Det bör kopplas mer mot ishockeyn och dess utformning som den ser 

ut just för tillfället. Tränare 4 beskriver att dokumenten är välgjorda och väldigt logiska 

och de har delvis varit orienterade i träningen. Tränare 6 anser sig ha en ganska bra koll 

på dokumenten och instämmer med att dokumenten innehåller traditionella metoder 

men trycker på att dokumenten fungerar som en bra bas. 

Skiljer sig från de andra gör tränare 3 som menar på att dokumenten är riktigt bra, 

främst för att ishockeyns klubbar har skilda synsätt på fysträning, dokumenten finns där 

då och beskriver fysträning grundläggande. Det som även är bra är att pärmarna oftast 

har tillhörande DVD-skivor som möjliggör visuellt, vilket är bra menar tränaren.        

I fråga om hur dokumenten har använts praktiskt vid lagens träningar eller tester 

varierar svaren även där. Tränare 1 menar att de HG-tester som juniorlagen måste 

genomföra är de ända värden eller liknande som används från förbundet. Test-resultaten 

används som en del av flera andra värden som säkerställning av spelarnas fysiska status. 

Tränare 6 uppskattar de referensvärden som tränare kan få tillgång till via utbildningar, 

även resultaten från HG-testerna är av intresse. 

Som tidigare presenterades har tränare 2 utformat ett nytt test-batteri i klubben, enligt 

tränare 3 och tränare 4 är detta något som även de har. Tränare 4 har koll på testerna 

som rekommenderas från förbundet, men menar att genomförs de program klubben har 

kommer spelarna att klara de tester de har. Han tydliggör också att träningen inte ska 

utföras för testerna i sig, utan främst för att bli bättre.    
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7.6 Kultur, tradition och förändring inom ishockeyns fysträning 

Tränarna fick i denna del av intervjuguiden först och främst beskriva om de ansåg att 

det finns eller har funnits en särskild tränings-kultur inom juniorishockeyn, både 

gällande fysträning i allmänhet och styrketräning i synnerhet. Ansåg den specifika 

tränaren detta fick de motivera varför denna eventuella kultur har vuxit fram. Tränarna 

fick även svara på om de ansåg att den praktiska styrketräningen inom ishockeyn har 

förändrats, och vad denna eventuella förändring i sådana fall beror på. 

En tydlig gemensam nämnare för samtliga de intervjuade tränarna är att de anser att det 

har funnits en särskild kultur gällande träning i stort, men även för styrketräningen i sig. 

Kulturen-och träningen har dock förändrats till det bättre senaste åren menar samtliga 

tränare. Detta tack vare olika aspekter som presenteras mer ingående nedan. 

Tränare 2 anser generellt att en särskild kultur gällande styrketräning finns i vissa 

klubbar i både positiv och negativ bemärkelse. I negativ bemärkelse kan en särskild 

tränings-kultur växa fram av ekonomiska skäl, där klubben inte har råd att köpa in 

tillräcklig kompetens för att följa träningens utveckling. Det kan också leda till att 

klubbar tränar som de alltid gjort vilket kan göra det svårare att släppa in ny kunskap 

och träningen följer därmed inte utvecklingen.      

Tränare 5 berättar om att den träning han stötte på tidigare var att det enbart skulle 

genomföras tuffa träningspass där spelarna skulle köra slut på sig själva vid varje 

träning. Träningen bedrevs utefter ett ändamål och tränade inte flera olika fysiska 

kvalitéer, utan fokus var som han uttryckte det: ”på så kallad gris-träning” vid varje 

pass. Ett långsiktigt tänk saknades. Tränare 4 är inne på samma spår och menar att 

träningen tidigare saknade syfte vilket gjorde att skivstången exempelvis ”bara skulle 

lyftas rakt upp och ner”. 

Tränare 1 instämmer i detta och beskriver i följande citat hur träningen med skivstång 

kunde ta sig i utryck:   

När jag kom in var det killar som körde typ sina tunga knäböj och bänkpress sedan satte 

sig stilla och vilade på en bänk och snackade lite, sedan körde igen. Det ger: ja jag kan 

lyfta tungt, men det är så mycket mer som påverkar spelarna på isen 

 (Tränare 1) 
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Vad ovan nämnda tränare beskriver instämmer även tränare 6 med, han framhäver 

framförallt att tränarna tidigare hade en lägre utbildning och kunskap om fysträning 

vilket under de senaste säsongerna har ändrats. 

 

7.6.1 Förändring 

Tränare 3 menar att fysträningen är bland de större förändringarna som har skett inom 

ishockeyn de senaste åren. I praktiken visar det sig genom att varje fysträning 

genomförs med ett tydligt syfte och träningen består inte enbart av skivstångsträning, 

utan involverar även andra redskap för att träna olika kvalitéer. Han beskriver vidare att 

de mer rutinerade ishockey-tränarna inte var upplärda på det sättet som yngre tränare är 

nu, men att de börjar inse att de måste öka sina kunskaper då klubbarna ställer högre 

krav rent allmänt.    

Precis som ovan nämnts menar tränare 3 på att fler klubbar har börjat anställa 

fystränare. Kunskap värdesätts mer och det ställs högre krav på de personer som tas in i 

föreningar, det räcker till exempel inte att ha vunnit OS-guld om inte kunskapen finns 

hos personen. 

Tränare 4 framhäver att träningens syfte, struktur och att träningen har blivit mer 

individualiserad senaste åren som de största förändringarna. Detta menar han beror på 

att spelarna är mer professionella längre ner i åldrarna, detta ställer därmed högre krav 

på klubbarnas kunskaper på alla plan, till exempel kunskap inom fysträning. Tränare 2 

menar också att spelarna blir dels mer professionella men också mer nyfikna på olika 

träningstyper. Tillgängligheten att enkelt kunna hitta vilka program som NHL-spelare 

tränar efter gör att spelarna till viss del tror att de kan, det sätter samtidigt press på 

tränarna att kunna förklara övningarna på ett korrekt sätt. 

Tränare 6 beskriver att det är hela tiden nya trender gällande fysträning, vilket är bra om 

tränaren vet vilken bas denne vill ha i sin träning och anpassar sedan delar efter lagets 

spelstil på isen. Han instämmer med att utbildningsnivån bland tränarna är högre, detta 

tack vare att fler tränare ser en framtida arbetsmarknad inom ishockeyn. Tränarna är mer 

öppna för att utbilda sig, vilket också möjliggörs genom att fler universitet och liknande 

utbildar i Sport Management eller liknande program.    
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Tränare 5 instämmer med vad tränare 3 och tränare 6 framförallt berättar angående att 

ansvariga tränare är bättre utbildade. Styrketräningen bedrivs innehållsmässigt i 

någorlunda liknande form, skillnaden menar denna tränare är att det har tillkommit fler 

övningar som ger en större variation och bättre kvalité i träningen. Utbildningsnivån har 

gett en bättre koll på progressionen i träningen i tränarens klubb, mängden träning ska 

vara mycket men det ska samtidigt tränas rätt så spelarna håller sig skadefria. 

En större öppenhet finns även att inhämta information och kunskaper från andra 

föreningar menar tränare 5.                

Att en förändring i fys- och styrketräningen har skett och fortfarande pågår är tränare 1 

likt de andra överens om. Kulturen från att det enbart skulle tränas med skivstänger för 

optimal styrka försökte tränare 1 förändra i klubben när han började. Detta genom att 

införa mycket mer övningar som involverar balans-moment med balansplattor och 

pilates-bollar. Instämmer gör tränaren även i att det är ständigt pågående diskussioner 

vilken typ av träning som helhet- och styrketräningen i sig som är mest lämpad för 

ishockeyspelare. Det han är tydlig med att utrycka är att det inte går att ge ett svar på 

vilken tränings-metod som är den bästa, alla delar behövs och kan även variera från en 

individ till en annan. 

För de sex intervjuade tränarna står det klart att ingen specifik styrketränings-metod 

utgör all träning utav styrka. En tydlig kombination av flera olika är förekommande i 

varje lag i olika grad. Samtliga tränare befinner sig på en hög nivå utbildningsmässigt 

där ingen specifik utbildning kan likställas med framgång i serietabell. De sportsliga 

framgångarna är övergripande ett resultat av ett långsiktigt arbete med spelarnas fysik 

över tid snarare än att spelarmaterialet och kortsiktiga mål har givit resultaten.    
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8 Analys 
Kapitlet kommer att utifrån metoden triangulering (Bryman 2008), analysera den 

presenterade data som presenterades i resultat-delen.  De tre komponenterna tidigare 

forskning, Svenska ishockeyförbundets dokument och tränarnas svar fungerar som 

mätpunkter som antingen bekräftar en entydig bild av den insamlade datan, eller visar 

på en skild syn gällande den praktiska styrketräningen. Analysen kommer att 

presenteras och delas upp i: 1) en jämförelse hur den praktiska fysträningen bedrivs med 

en jämförelse mellan den insamlade datan, presenterad forskning och förbundets 

dokument, 2) med en tydlig koppling till uppsatsens ena frågeställning som var i vilken 

utsträckning tränarnas utbildningsbakgrund påverkade lagets tabellplacering och 

slutligen, 3) analysera om en specifik vald styrketräningsmetod i klubbarna kunde 

likställas med en hög tabellplacering och framgång i slutspel.           

 

8.1 Praktisk jämförelse   
  
8.1.1 Styrketräningens viktigaste syfte 

 

Intervjuguiden som användes vid intervjuerna med tränarna innehöll även ett antal 

generella frågeställningar som gav en mer övergripande bild av vad tränarna i fråga 

ansåg om styrketräning för juniorishockey-spelare. Frågeställningen var vad tränarna 

ansåg var styrketräningens viktigaste syfte för manliga ishockeyspelare på junior-nivå. 

 

Utifrån de utvärderade dokumenten från Svenska Ishockeyförbundet ger det inte en 

skriftlig tydlig mening vad styrketräningen ska syfta till i första hand. Det som 

Johansson (u.d.) dock beskriver är att spelaren ska ha som mål att utveckla en total 

atletism, oavsett vilken ålder spelaren har. Han menar vidare att det aldrig är för sent att 

förbättra den totala atletismen. Perioderna under försäsongsträningens start -och slut 

framhävs som mycket viktiga för att förbättra den fysiska statusen och träna bort 

svagheter spelaren har (Johansson u.d.). 

 

Gustavsson (2007) ger skivstångsträningen extra stort utrymme, detta med fokus på 

olika riktlinjer, program, övningar och instruktioner gällande teknik med skivstång som 

mest förekommande. Under is-säsongen är den allmänna uppfattningen att 

styrketräningen ska underhållas. Träning med skivstång har en betydande roll för 

spelarnas styrketräning enligt förbundets syn. 
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Vidare menar dock förbundet att träning i allmänhet- och styrketräning i synnerhet 

måste bedrivas i stor mängd, genom bra och effektiv träning som anpassas efter rätt 

ålder och efter individen.  Framträder gör en bild av att anpassa optimala 

träningsprogram till varje individ är av stor vikt, varje spelare reagerar olika och 

behöver till exempel olika återhämtnings tid vilket kräver att träningsprogram 

individualiseras därefter.    

 

För att lyfta tre bärande motiv gällande styrketräningens viktigaste syfte enligt samtliga 

tränare, framträder långsiktigheten, att bygga en gedigen grund och att arbeta 

skadeförebyggande. Tränare 1 framhäver dock särskilt att alla parametrar gör det för 

komplext för att ge ett entydigt svar, samma tränare trycker också särskilt på att alla 

spelare behöver alla delar men är ändå i behov av olika saker i fysträningen. Detta 

stämmer överres med vad förbundet beskriver som atletismen och hur fysträningen bör 

individualiseras. 

 

Tränare 2 menar att styrketräningen ska ge en gedigen grund, vid J-18 är spelarna också 

under utbildning gällande träning, detta instämmer tränare 3 med som menar att skulle 

en spelare förflyttas upp i representationslaget ska spelaren fortfarande följa samma 

stege gällande styrketräningen som J-18-laget och individen har. Samtliga tränare menar 

ur ett övergripande perspektiv att ju tidigare spelaren har lärt sig olika fysiska moment, 

desto lättare kommer spelaren ha att ta till sig nya övningar- eller progression i 

träningen. Samtliga tränare menar i sina resonemang att genom att spelaren i ett tidigt 

skede lärt sig skivstångsteknik, kommer det gynna spelaren när en progression sker med 

till exempel mer vikt som följd. Skivstångsträningen kan då bedrivas utefter maxstyrke-

principen om den individuella spelaren vid J-18 anses redo för det. 

 

Förbundet menar att för att kunna applicera styrke-programmen på bästa sätt måste 

hänsyn tas till träningsbakgrund, träningstillstånd, skadeproblem, utrustning och 

genetiska faktorer, dessa avgör spelarens respons på träningen. Betydelsen av en 

individanpassad fysträning får säga utgöras av en enhetlig bild mellan förbund och 

tränare. 
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Förståelsen av komplexiteten där flera parametrar påverkar resultatet av styrketräningen 

beskriver både förbundet och flera av tränarna är av stor betydelse. Individualiseringen 

av träningen menar tränare 5 visar sig i att ” ..Följa vad som händer under åren, en del 

är mottagliga för olika.. skadefri spelare utvecklas mer”. Tränare 4 uttrycker sig enligt 

följande; ”Går du upp till a-laget ska du fortsätta med J-18 fysen som vi har. Beroende 

på hur långt du kommit så att säga”. 

 

Långsiktigheten och att hela tiden förberedda spelaren för kommande fysiska krav eller 

faser stämmer väl överens med den empiriska litteratur som presenteras. Främst i form 

av Twist (2007) som menar att följer spelaren en tydlig progression i fysträningen 

kommer spelaren att anpassas och därmed kunna utföra varje moment i de olika stegen 

på ett snabbare och effektivare sätt på ett korrekt sätt.   

 

Sammanfattningsvis menar både förbund och tränare att individualiseringen är en viktig 

del i träningen, där flertalet parametrar påverkar utfallet. Hur denna individualisering 

visar sig praktiskt är komplext och blir en fråga för varje enskild tränare som beroende 

på ovan nämnda parametrar ska utforma styrketräningen utefter gruppens- och 

individernas behov.    

 

8.1.2 Metod 

Gemensamt för samtliga sex intervjuade tränare var att ingen specifik styrketränings-

metod kunde sägas utgöra all träning gällande att förbättra spelarnas styrke-kapacitet. 

Tränare 4 tryckte tydligare på att klubben utformar sin styrketräning utefter 

tyngdlyftning, resterande fem tränare menar att det är en kombination av alla delar som 

utgör en helhet. Sett till ämnets forskningsläge och empirisk natur som presenterats, är 

ovan nämnda bild överensstämmande till den grad att fler metoder- och därmed flera 

moment involveras i styrketräningen än tidigare, både i enskilda övningar och i det 

övergripande träningsupplägget. 

 

Sett till forskningsläget gällande specifikt tyngdlyftning, visar exempelvis (Ebben, 

Carroll & Simenz 2004) studie på att metoden i stort sett alltid finns involverad - dock i 

olika utsträckning. I de sex stycken lagen finns den också involverad med mer frekvent 

förekommande i tränare 4s lag. Tränare 3 menar att från att det har varit väldigt mycket 

skivstång är det nu istället ungefär ”fifty-fifty” mellan skivstångsträning och andra 

metoder. 
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Varje lag har det dock som ett av flera inslag i styrketräningen, tränare nummer 6 menar 

att basen är grundövningar så som knäböj, fler övningar som innehåller kroppsvikt och 

tillhörande redskap måste dock också finnas med i passet för att få med alla delar som 

behövs.          

 

Användning av maskin-träning ger en enhetlig bild mellan förbundet och den forskning 

som presenterats, främst då i Ebben, Carroll & Simenz (2004) studie. De menar att 

denna typ av träning främst är aktuell vid skadeförebyggande eller rehabiliterings-

träning. Förekomsten av maskiner, i syfte att träna styrka i de sex lagen var inget som 

någon av respondenterna lyfte som en del av den praktiska styrketräningen. Ingen 

specifik fråga riktades mot denna typ av träning, men av svaren att döma var det ingen 

av tränarna som nämnde maskin-träning som någon del i den vardagliga praktiska 

styrketräningen.   

 

8.1.3 Specifik kroppsdel och positionens påverkan   

När det gäller inriktning och prioritering av en särskild kroppsdel framkommer det från 

de intervjuade tränarna att ben-muskulaturen och bål-muskulaturen är prioriterade 

områden från samtliga. Tränare nummer 6 nämner att axlar kan vara särskilt utsatta 

vilket gör att laget även involverar övningar som stärker upp runt omkring lite extra.   

Motiven till att ben- och bålmuskulaturen är prioriterade beskriver ett antal av tränarna 

vidare är helt naturligt eftersom de helt enkelt är avgörande fysiska komponenter för 

ishockeyspelare. 

 

Att ben-muskulaturen är prioriterad stämmer bland annat överens med vad som 

framkommer i Ebben, Carroll & Simenz (2004) studie, samtliga tränare ansåg här att 

knäböj i olika former var den viktigaste övningen. Även Johansson (u.d.) menar i ett av 

förbundens utvärderade dokument på att knäböj är den viktigaste övningen och ska ses 

som den bästa grundövningen för ishockeyspelare. De mest utförliga beskrivningarna i 

förbundets dokument gällande styrketräning berör skivstångs-träning och bland annat 

grundövningar som frivändning och olika knäböj-varianter. Från förbundets sida får 

övningen knäböj sägas utgöra en avgörande roll för en spelares ben-styrka och därmed 

kraft i skridskoåkningen.    
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En av de vanligaste förekommande knäböjs-varianterna i Ebben, Carroll & Simenz 

(2004) studie var på balansplattor i olika former, vilket framförallt tränare 1 menar är ett 

återkommande inslag i styrke-träningen när det gäller att träna ben-muskulatur och 

balans för spelarna. Behm et al (2005) menar att balansens betydelse för spelaren på 

isen går att likställa i lika hög grad som sprintförmågan på ungefär 40 meter utanför 

isen. Balansens betydelse i styrketräningen får därmed anses som en mer betydande roll 

än vissa andra aspekter. 

 

Flera studier presenterade i forskningsavsnittet visar på korrelationer mellan spelarens 

förmåga i spänst-hopp i olika varianter och prestationen på isen, främst i form av en 

kraftfullare skridskoåkning. I vilken utsträckning de intervjuade tränarna har en 

medvetenhet kring vilka styrkeövningar för benen som korrelerar med 

skridskoåkningen- och hur dessa eventuella specifika bentränings-pass- och övningar 

konstrueras för detta är inget som kan besvaras utefter de intervjuer som genomfördes.   

 

Förbundets rekommendationer gällande hopp-träning som träningsmetod är grundligt 

hållen som på ett övergripande plan beskriver hopp-träning ur flera aspekter med vissa 

fördjupningar. Gustavsson (2007) gör en uppdelning i vertikala, horisontella- och 

imitations-hopp, dessa är även mest frekvent använda i studier som genomförts för att 

vissa på eventuella korrelationer mellan övningar utanför isen och spelarens 

skridskoåkning. Det program-exempel som ges för speciell benstyrka innehåller dock 

inga vertikala- eller horisontella hopp i de specifika varianter som beskrivs i tidigare 

forskning. De hopp-varianter som Gustavsson (2007) rekommenderar i programmet är 

bland annat skridskohopp, sidohopp (skridskofrånskjut) och enbenshopp. Övningarna 

visar på en stor likhet till skridskoåkningens rörelser enligt Gustavsson (2007). 

 

Enligt samtliga tränare var bål-muskulaturen tillsammans med ben-muskulaturen 

prioriterade områden i styrketräningen. Forskningsläget gällande bålens inverkan på 

ishockeyprestationen är inte i lika hög utsträckning tillgänglig som korrelationer mellan 

ben-övningar och skridskoåkningen. Twist (2007) menar dock att träning utav bålen 

övergripande ska bedrivas genom stående övningar och innehålla rotationer, och även 

inkludera balans för styrka- och riktningsförändringar. 
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Dessa krav får sägas mer efterlikna de rörelser som karakteriserar ishockeyn än de Twist 

(2007) menar är en ouppdaterad syn på bål-styrketräning som övergripande innehåller 

moment som till exempel sittande sit-ups och linjära accelerationer. 

 

Tränare 1 inleder varje styrke-pass med ett bål-stabilitetsprogram och menar att ungefär 

60 till 70 procent av träningen utgörs av ben- och bål. Tränarnas medvetenhet kring 

bålens betydelse visar sig även hos tränare 2 och 6. Tränare 2 menar att fungerar inte 

bålen fungerar ingenting, tränare nummer 6 genomför ett specifikt bål-pass per vecka.   

Vilka specifika övningar tränarna genomför var inget som framkom mer specifikt än att 

tränare 1 använder sig mycket av pilates-bollar i syfte att träna balans och stabilitet. 

 

Förbundets dokument i form av Johansson (u.d.) men främst Gustavsson (2007) ger 

bålen stort utrymme genom att presentera ungefär ett 20-tal övningar som helt- eller 

delvis involverar bålen. I relation till bland annat Twist (2007) innehåller flera av 

övningarna stående rotationer i både frontal- och horisontalplanet med tillhörande 

redskap som vikt-skiva, medicinboll och swissboll (pilates-boll). 

Gustavsson (2007) menar att pilates-bollen framförallt fungerar bra för utveckling av 

bål-stabilitet, vilket tränare 1 även använde som en del i att förbättra spelarnas stabilitet 

och balans. 

 

Bål-avsnittet precis som tidigare presenterade avsnitt från förbundets material ger en bra 

grund och flera tränings-och övningsexempel, hur övningarna sedan appliceras och 

används blir en fråga för tränarna som väljer att använda materialet. En uppdelning 

görs- och beskrivs i exempelvis snabbstyrka, explosivstyrka- och uthållighets-styrka, 

beroende på tränarnas- och lagens önskade effekt av träningen får en tolkning göras och 

anpassas utefter dennes behov. 

 

På ett övergripande plan, får i den mån som tränarnas svar är tillräckliga, synen på bål- 

och ben-träning i grova drag överensstämma mellan förbundets dokument och tränarnas 

svar. Tränarna och förbundet är båda väl medvetna om bålens- och benens betydelse för 

ishockeyspelare, där även forskningsläget till viss del bekräftar denna bild. Vilka 

premisser övnings-valen sker på i varje enskild klubb blir svårare att ge en bild av. 
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Klarare är dock att mängden fokus förbundet har på specifik bål-och ben-träning, ihop 

med tränarnas samstämmiga syn på vikten av dessa två, ger en tydlig bild av bål-och 

ben muskulaturen som en stor betydelse- och del av ishockeyspelares totala fysiska 

kapacitet. 

 

Sett till position spelaren har på isen visar ett antal studier på att skillnader i krav finns 

mellan de olika fysiska förmågorna som spelaren ska behärska.  Twist & Rhodes (1993) 

menar exempelvis på att backar och målvakter kräver en högre aerob kapacitet än 

forwards, som i sin tur behöver en högre anaerob kapacitet. Tränare nummer 6 och 2 

beskriver att specifika målvaktpass genomförs cirka en gång per vecka, tränare 6 

prioriterar dock inte den aeroba träningen utan prioriterar istället koordinativa övningar. 

Tränare 4 gör ingen skillnad på spelarnas position utan individualiserar träningen utefter 

hur de ser ut kroppsmässigt och vilka behov de behöver därefter. SIF har ingen specifik 

uppdelning gällande styrketräningen sett till position i de utvärderade dokumenten. 

 

8.1.4 Tester 

Fem av klubbarnas certifiering som NIU-gymnasium gör att obligatoriska tester måste 

genomföras och rapporteras in till förbundet. Dessa tester utgör grunden för flertalet av 

lagen som sedan utformar egna test-batteri i olika utsträckning. Vad dessa tester 

innehöll- och hur de utfördes framkom i olika grad bland de sex intervjuade tränarna. 

 

Testerna är uppdelade vid två tillfällen, det som testas vid något av dessa tillfällen och 

som är relevant för uppsatsens syfte är mätning av snabbhet på 30 meter, knäböj som 

utförs max-antal med egna kroppsvikten (årskurs 1), bänkpress utförs max-antal på 50 

kilo, styrkefrivändning utförs som ett teknik-test med 20 kilo (årskurs 1), chins, enbens-

knäböj och en sit-ups variant. Tillkommer gör även tre hopp-tester i form av 

vertikalhopp, stående längd och stående fem-steg. 

 

Även tränare 5 som representerar en klubb som under föregående säsong inte var 

certifierad som NIU menar att de har genomfört vissa av dessa tester men att olika tester 

har växt fram efterhand, fysprofilens riktvärden har även de använts vid vissa tillfällen. 

Tränare 1 individanpassar testerna för J-18 där spelare kan genomföra max-tester om de 

anses redo vilket även tränare 3 instämmer i. Testerna i tränare 4s lag är tydligt 

utformade utefter tyngdlyftning och innehåller dessutom vertikala-och horisontella 

hopptester. 
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De mest tillämpade test-metoderna i klubbarna får överlag sägas ha sin utgångspunkt i 

förbundets tester där klubbarna sedan i olika grad har byggt på- eller utformat egna test-

batteri i J18-laget eller i hela klubben.   

 

När det gäller is-tester var det enbart tränare 4 som var tydlig med att de genomförde 

snabbhets-test även på isen, testet genomfördes upp till 40 meter. Gustavsson (2007) 

presenterar ett 15-tal is-tester från SIF där bland annat ”S-åkning” ingår som bland 

annat Farlinger, Kruisselbrink & Fowles (2007) hade med i sin studie som ett av två is-

tester. De fann dock ingen styrke-övning som korrelerade med ”s-åkningen” (Farlinger, 

Kruisselbrink & Fowles 2007). 

 

SIF:s tester som presenteras i Tester och Ishockeyns Träningslära del 2 överensstämmer 

i hög grad med vilka tester som genomförts i flertalet studier för att finna eventuella 

korrelationer mellan ett resultat i en styrke-övning och prestationen på isen. Till 

exempel visar knäböj genom 1 RM en tydlig korrelation till att spelaren springer 

snabbare på snabbhets-tester, vilket i sin tur har visat sig korrelera med spelarens fart i 

skridskoåkningen på isen Castagna et al. (2004); Chelly et al. (2009). 

Testerna som genomförs vid NHLED Combine är även de i linje med vad förbundet 

presenterar för tester för junior-ishockeyspelare, vilket i viss mån kan tyckas visa på 

testernas relevans. 

 

Med tanke på balansens betydelse för ishockeyspelare (Twist 2007); (Krause et al 

2008); (Behm et al 2008) som även tränare 1 framförallt beskriver som viktig, borde 

med bakgrund av den insamlade datan som var möjlig att få från tränarna, balansen vara 

mer prioriterad som ett test än vad som framkommit. Huruvida varje klubb genomför 

olika hopp-tester utöver de obligatoriska från SIF gick inte närmare att få reda på. Med 

tanke på de vertikala-och horisontella hoppens tydliga korrelationer till spelares 

framgång i skridskoåkning på olika sätt kan det tänkas att de borde ingå i klubbarnas 

test-batterier.   
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8.2 Tränarens utbildningsbakgrund 

De intervjuade tränarnas antal utbildningar varierar både gällande i vilken utsträckning 

de har genomförts och vilka typer av utbildningar som genomförts. Detta mycket 

beroende på vilken roll de har i den aktuella klubben. Sett till uppsatsens ena 

frågeställning som var om det gick att finna en korrelation mellan en tränares 

utbildningskompetens och en hög tabellplacering, går det varken säga att så är fallet 

eller inte. Överlag får samtliga tränare sägas vara utbildade i den mån att samtliga har 

genomfört någon utbildning med inriktning mot fysträning. Med tanke på samtliga 

klubbars nivå på J18-laget är det också något som krävs för att kunna bedriva- och 

behålla nivån på utbildningen av spelarna. Utbildningar möjliggörs i god mån med 

tanke på representationslagens nivå rent sportsligt. 

 

8.3 Specifik metod, tabellposition och förändring 

Frågeställningen var om tränarna kunde finna en korrelation mellan en specifikt vald 

styrketräningsmetod och en hög tabellplacering och framgång i eventuellt efterföljande 

slutspel. Samtliga deltagande J18-lag tillhör den högsta nivån i Sverige. Även fem av de 

sex klubbarnas representationslag tillhör högsta nivån vilket möjliggör för att tränaren 

genom fler utbildningar och bättre förutsättningar kan tänkas prioritera andra metoder 

framför en annan när möjligheterna tillåter detta.    

 

Grundträning, varierad fys, kombination, helhetstänk och långsiktighet är begrepp som 

någon av varje tränare använder när de beskriver vilken typ av styrketräning som tränas. 

De två tränare som hade varit kortast tid i sin respektive klubb kunde inte uttala sig om 

de kunde finna en korrelation, detta tyder ytterligare på att en långsiktighet är av stor 

vikt för att kunna utkristallisera framgångar, hur de än visar sig praktiskt.   

 

Ett av J18-lagen som deltog har spelat final i Junior-SM (JSM) två raka säsonger, hur 

fysträningen har påverkat menar tränaren att ” den vi har byggt upp på J-18, […] den 

har absolut betydelse den med, det är mycket annat också”.  Uppbyggnaden av en god 

fysiska grund hos spelarna överensstämmer med Gustavsson (2007) i den mån att 

grundträningen beskrivs som en av flera styrketyper. Gustavsson (2007) delar vidare 

upp och ger riktmärken hur styrketräningen kan delas upp utefter spelarens ålder, fasen 

närmast J-18 är fas tre som är från att spelaren är 15 år och uppåt (Gustavsson 2007).  

 



 

71 

 

Det som överensstämmer i högst grad med tränarnas syn är att spelaren ska vid denna 

ålder ha fortsatt fokus på att utveckla muskelmassa och styrka för att sedan vara redo för 

en ökad belastning- och progression när spelarens kropp är tillräckligt utvecklad för det 

(Gustavsson 2007). 

 

Ingen uttalad rekommendation ges hur träningen ska periodiseras för J18-spelare från 

Gustavsson (2007), från a-junioråldern föreslås att grund- och allmänstyrka ska 

prioriteras först, följt av maxstyrka, snabb-och explosivstyrka, speciell styrka (främst 

ben) och sedan underhåll (Gustavsson 2007).   

 

Gustavsson (2007) uttrycker inte i specifika ord att styrketräning med skivstång ska 

vara den ledande träningen, men utifrån materialets mängd gällande skivstångs-träning 

utgör skivstångsträningen en majoritet.     

 

Betydelsen av långsiktighet och helhetstänk kring fysträningen stärks ytterligare i att en 

av tränarna beskriver att deras senaste SM-guld på junior-och ungdomssidan snarare är 

ett resultat av ett långsiktigt arbete där spelarna vant sig vid exempelvis en hög 

intensitet vid träning än att spelarmaterialet varit den avgörande faktorn. Att 

systematiskt arbeta med en röd linje gällande fysträningen i hela klubben framstår som 

en avgörande del.  Har spelaren skolats i en bra grund med korrekta rörelsemönster, 

progression i rätt ålder och en tydlig röd tråd överlag så kommer spelaren i takt med att 

den fysiska kapaciteten ökar, ha större chanser att ta nästa kliv till J20-laget eller till ett 

representationslag. 

 

Samtliga sex intervjuade tränare berättar om en förändring inom fys- och 

styrketräningen i positiv bemärkelse. Förändringen visar sig både i ett övergripande 

organisatoriskt perspektiv, men också i den praktiska träningen. På ett övergripande plan 

visar det sig i att högre krav ställs på tränarna, rent praktiskt visar det sig exmepelvis i 

att varje träning har ett tydligt syfte. 

 

Sammanfattningsvis visar analysen i ett övergripande perspektiv på en samstämmig syn 

gällande hur den praktiska styrketräningen ska bedrivas. Samtliga intervjuade 

informanter befann sig på en liknande nivå sportsligt och till viss del även 

utbildningsmässigt. 
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Detta får ses som en anledning till att svaren är likartade överlag, där ingen tränare har 

en helt skild syn på styrketräning sett till ämnets forskningsläge. Hur träningen bedrivs 

praktiskt sett till svenska ishockeyförbundets dokument överensstämmer i den mån att 

de övningar och tester som presenteras på något sätt genomförs. I vilken utsträckning 

detta är utifrån förbundets dokument varierar, de tränare som läst materialet ger främst 

en bild av att dokumenten fungerar som en bas och kan fungera som orienterande.    
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9 Diskussion 
Denna avslutande del i uppsatsen syftar till att utifrån uppsatsens syfte med tillhörande 

frågeställningar, först och främst utifrån den insamlade datan ge svar till 

frågeställningarna. Sedermera på ett djupare plan diskutera kring vad utvalda delar från 

datan ger för bild av uppsatsens ämne. Slutligen presenteras ett antal rekommendationer 

ur författarens synvinkel till Svenska Ishockeyförbundet som framkommit under 

uppsatsens gång. Dessa tankar, frågeställningar och förslag kan tjäna som 

utvecklingspunkter för förbundet med koppling till uppsatsens ämne.                 

 

Sett till uppsatsens ena frågeställning som var om det fanns ett samband mellan ett 

specifikt lags styrketräning, med fokus på en specifik metod, och en hög tabellplacering 

och framgång i eventuellt slutspel går det inte att finna ett tydligt samband mellan dessa. 

Mest framträdande och tydligt bland svaren är att ingen specifik metod prioriteras 

framför någon annan. Styrketräningen i klubbarna har dock sin grund i någon metod 

men där alla fysiska kapaciteter fortfarande tränas. 

 

Utifrån detta framträder en komplex bild av den praktiska fys- och styrketräning som 

bedrivs i de sex stycken lagen. Långsiktighet, grundträning, kombination och varierad 

fys är nyckelord och fraser som tränarna använder i störst utsträckning. Detta ger en syn 

som får beskrivas som att det är viktigare är bygga upp juniorspelarna över tid, istället 

för att enbart jobba kortsiktigt med fysträning och sportsliga resultat. De sportsliga 

framgångarna menar övervägande tränarna kommer om ett långsiktigt arbete genomförs 

med fysträningen, håller de sig skadefria och förbereder sig för nästa fysiska nivå från 

ett tidigt stadium kommer det gynna den enskilde spelaren och det aktuella laget. 

 

Det som gör det extra intressant och som verkligen bekräftar långsiktighetens och 

grundträningens betydelse visar sig i de två tränarna som representerade varsin klubb 

som nyligen varit i SM-final för J-18 och lag vid liknande ålder. De lyfte framförallt att 

framgången var tack vare att spelarna under en längre tid har vant sig vid ett högt tempo 

i fysträningen och att träningen har byggts upp under en längre tid.   
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Sammanfattningsvis visar datan på att ingen specifik metod kan sägas utgöra hela lagets 

styrketräning. Resultaten rent sportsligt kan utefter datan tolkas som något som 

prioriteras i andra hand men där resultaten dock kan visa sig genom att bedriva en 

kvalitativ och genomtänkt fysträning från de yngsta lagen till äldsta junior-laget över 

tid. Finns en tydlig linje i klubbens fys-och styrketräning kommer spelarna på ett helt 

annat sätt vara förbereda för nya fysiska krav och de eventuella ändringar som görs i 

den praktiska fysträningen men också i spelet ishockey. Till exempel spelas junior-

ishockeyn i samma tempo som i SHL- om inte högre, vilket då utifrån datan skulle 

gynna spelarna om de når denna nivå.  Trovärdigheten i detta får sägas öka om spelaren 

som tidigare presenterats, förbereds vid varje säsong för den fysiska kapacitet som 

krävs. 

 

Den andra av de tre frågeställningarna var i vilken utsträckning det gick att finna en 

korrelation mellan tränarens utbildningsbakgrund och en hög tabellplacering för det 

aktuella laget. Det gick inte att likställa någon specifik utbildning till en sportslig 

framgång, inte heller i vilken mängd tränarna har genomfört utbildningarna. Samtliga 

tränare får anses som välutbildade utifrån författarens tolkning. Detta utifrån att fyra 

tränare har en universitets-eller högskoleutbildning, de två kvarvarande är var för sig de 

med längst erfarenhet inom fysträning och den med flest utbildningar inom fys-och 

styrketräning.   

 

I takt med att kraven på utbildning-och kompetens ökar - vilket flera av tränarna 

bekräftar, ger det en bild av att de utbildningar som de aktuella tränarna har, om 

utvecklingen fortsätter i samma takt bör ses som en grund och norm än att det ska tolkas 

som en välutbildad tränare. Ska ungdoms -och juniorishockeyn följa den 

professionalisering-trend som sker i de högsta ligorna krävs det välutbildade tränare 

med rätt kunskaper som förstår och inser värdet i att spelare blir mer professionella i 

yngre åldrar, vilket därmed ställer högre krav på de som ska utbilda dem till 

förhoppningsvis framtida ishockeyspelare.   

 

Den nivå uppsatsens lag befinner sig på är den högsta nivån i Sverige, att även de som 

överlag har de mest goda förutsättningarna märker av en förändring gällande både 

fystränare-och fysträningens betydelse rent praktiskt tyder på en förändring som även 

berör de klubbar som verkar på den högsta nivån. 
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Ur den aspekten ger det en positiv bild av att flera parametrar, i detta fall fys-och 

styrketräning tas på allvar och utförs med kompetenta tränare som inser värdet av att 

från tidig ålder utbilda spelare på ett fysiskt korrekt sätt. Detta med en stark kunskap 

förankrad mer i en vetenskaplig grund, än övervägande använda beprövade metoder 

som tränas för att det gav framgång för 20 år sedan. 

 

Utifrån författaren är förbundets dokument, sett till mängd och träningsalternativ bra. 

Dock ger den breda inriktningen en viss risk för flertalet olika tolkningar av exempelvis 

hur ett vertikal-hopp ska utföras teknisk korrekt för en spelare i åldern 16-18 år. I de 

utvärderade lagen gör detta ingen större skillnad med tanke på att tränarna övervägande 

var välutbildade för deras arbetsområde. Elit-klubbar med representationslag i SHL och 

till viss del även hockeyallsvenskan blir utifrån författarens tolkning kanske inte 

dokumentens primärgrupp, på grund av att dessa har större möjligheter att inhämta 

kunskaper genom andra utbildningar inom området.  

 

Användandet och störst påverkan av dokumenten finns hos den stora mängden tränare 

som inte har de mest fördelaktiga förutsättningarna och tiden att förkovra sig eller 

utbilda sig inom det aktuella området. Tolkningarna av ett program eller övning kan 

självklart fortfarande ske korrekt, sannolikheten är dock större att feltolkningar görs av 

tekniskt krävande program- och övningar. Detta ger i längden en eventuell försämrad 

kvalité i fys-och styrketräningen och kan ge följder i form av skadade spelare. 

 

I de utvärderade lagen framkommer en komplexitet i träningen och flera av tränarna 

lyfter individens påverkan på utformningen av träningsprogram-och övningar som stor. 

Hur de presenterade dokumenten från ishockeyförbundet i större utsträckning kan bli 

individanpassade kvarstår som en komplex fråga. Dokumentens goda grund- och breda 

ingång görs sig kanske bäst i att fungera som just detta- en bas för tränare som kan 

handplocka det som anses mest lämpligt för det enskilda lagets fysiska utveckling 

eftersom det är de som är verksamma i den dagliga verksamheten. ”Spetsen” i den 

fysiska träningen kan kompletteras genom andra utbildningar om möjligheterna tillåter 

det.   
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Utifrån denna diskussion kring flera olika aspekter rörande den praktiska 

styrketräningen, ges här ett antal konkreta utvecklingsförslag som framkommit under 

uppsatsen gång utifrån författarens synvinkel.  

 

- En referensgrupp kan tillsättas för att utvärdera och utveckla materialet, 

bestående av tränare verksamma inom fys-och styrketräningen i den dagliga 

verksamheten. Gruppen kan antingen representeras av tränare från elit-klubbar 

eller både från elit-och bredd för att ge ett så anpassat material för varje 

målgrupp som möjligt. 

 

- Utöka antalet utbildningstillfällen för tränare gällande fysträning och ställ 

högre krav för att ta nästa steg i utbildningsstegen.   

 

- Främst utifrån de använda-och utvärderade dokumenten från svenska 

ishockeyförbundet: Hur individanpassa dessa dokument i större utsträckning för 

att på ett tydligare sätt täcka varje individs behov i den fysiska träningen? 

 

- För att stimulera den bredda massan tränare som inte har samma 

utbildningsbakgrund som uppsatsens tränare och samtidigt minska antalet olika 

tolkningar av ett och samma dokument eller övning: Utforma mer specifika 

träningsprogram med inriktning mot en specifik kroppsdel eller liknande, har 

spelaren exempelvis en försämrad rörlighet i baksida lår- ”utför dessa tre 

övningar tillsammans med detta program”. 
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11 Bilagor 
 

11.1 Bilaga 1: Ishockeyn vill, utbildningsstegen.   
 

 
 

 

11.2 Bilaga 2: Vertikalt knäböjhopp (Burr et al 2007).   
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11.3 Bilaga 3: ”Skridskovinkel”- övning (SkateSIM).     
 

 
 

 

11.4 Bilaga 4: ”S-åkningstest” på is. 
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11.5 Bilaga 5: Intervjuguiden   
 

Teman 

 Tränarens utbildningsbakgrund 

 Tabellposition och framgång slutspel 

 Skivstångsträning kontra funktionell träning eller annan typ av styrka 

 Svenska Ishockeyförbundets kravanalys-och profil 

 Kultur och tradition fysträning i ishockey 

 Förändring av fysträningen över tid i klubben 

Frågeställningar 

Allmänt 

 Generell bakgrundsinformation: Namn, ålder, kön, position i klubben, 

antal år i klubben, antal år som fystränare 

 Vad tycker du är styrketräningens viktigaste syfte för ishockeyspelande 

juniorer? 

 Hur kommer det sig att du blev fystränare/nuvarande titel? 

 Vad fyller styrketräningen för syfte i din träning? 

Tränarens utbildningsbakgrund 

1. Vilka utbildningar har du genomfört i förbundets regi? 

2. Har du genomfört andra utbildningar med inriktning mot fysträning och i 

så fall vilken typ (ex. PT, STAC, Eleiko, 3D)? 

3. När genomfördes den senaste utbildningen, förbund och eventuell annan? 

4. Har du någon utbildning efter gymnasiet? 

5. Vad avgjorde att genomföra den valda utbildningen (förbund och annan)? 

6. Hur anser du att klubben värdesätter ”bevisad” kunskap, kompetens, 

utbildning när det gäller fysträning?   

7. Är du anställd av klubben eller annan lösning? (inhyrd, timmar, PT) 
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Tabellposition och framgång slutspel 

1. Har tabellpositionen förändrats senaste åren i takt med en eventuell 

förbättrad fys/styrketräning som du anser?    

2. Har du upplevt att resultaten har förbättrats senaste åren genom en 

förändrad fysträning? 

Skivstångsträning kontra funktionell träning eller annan typ 

1. Vilken typ av styrketräning förespråkar du och varför? (Skivstång, 

funktionell, båda, annan) 

2. Innehåller styrkan övervägande skivstång eller annan typ av styrka? 

(funktionell, TRX, spänst, power) 

3. Med vilken frekvens tränas styrkan? (säsong, off-season) 

4. Har ni någon progression i styrkan? (ålder, individ, teknik) 

5. Hur sker eventuell mätning och test av styrkan? (hur ofta, syfte, test on 

/off ice, teknik, vikt, power, explosivitet) 

6. Hur anser du att förutsättningarna är för att bedriva den styrketräning du 

vill? (material, lokal, tid, stöd, förståelse) 

7. Är någon särskild kroppsdel prioriterad framför andra och varför? 

8. Hur tränas styrkan beroende på position spelaren har i laget? 

Svenska Ishockeyförbundets kravanalys-och profil 

1. Vad anser du om förbundets material gällande styrketräning? 

2. Hur har du använt förbundets material till din/lagets träning? 

3. Använder du och laget förbundets kravprofiler för att säkerställa nivån och 

kvalitén i er styrketräning? 

4. I vilken utsträckning har förbundets material varit till hjälp för utformning 

av styrkan?   

5. Använder ni materialet för annan typ av träning? (tester, kondition, 

rörlighet, is) 
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Kultur och tradition fysträning i ishockey 

1. Hur är din bild som fystränare om juniorishockeyns styrketräning överlag? 

2. Anser du att det finns en särskild kultur och tradition gällande 

styrketräning i ishockeyn? (juniorer) 

3.  Vad anser du är den största anledningen till att denna bild/kultur vuxit 

fram? 

Förändring av fysträningen över tid i klubben 

1. Har styrketräningen rent praktiskt förändrats sedan några år tillbaka till 

hur den bedrivs idag och hur förändrats i så fall? 

2. Vad tror du är den största anledningen till förändringen hur ni bedriver 

styrketräning? 

3. Har förändringen av styrketräningen medfört bättre resultat i 

tabell/slutspel?   

4. Vad är det som gör att ni förespråkar skivstång/funktionell/annan typ av 

träning?   

Avslutning 

 Är det något ytterligare du vill fylla i eller förtydliga? 

 Tack för din medverkan i denna intervju! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

11.6 Bilaga 6: Knäböjens progression 
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11.7 Bilaga 7: Årsplanering och tillhörande träningsparametrar



 

 
 

 


