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Förord
Vi vill tacka Halmstad Hockeys U-16 lag för att de ställde upp på det träningsupplägg som 

vi presenterade. Vi vill tacka alla killarna för allt hårt arbete de lagt ner under träningspassen 

och tränarna för att de alltid ställde upp och stöttade oss. Tack även till vår handledare Lina 

Lundgren som bidragit med mycket kunskap, tips och råd som har hjälpt oss mycket. Tack 

till Högskolan i Halmstad för att vi fick använda dess utrustning och lokaler.



Sammanfattning
Syftet med studien är att undersöka om det med hjälp av ett träningsprogram baserat på 

funktionell och aerob träning är möjligt att förbättra konditionen och styrkan hos unga 

ishockeyspelare. Träningsprogrammet utfördes på Halmstad Hockeys U-16 lag där 17 

manliga deltagare medverkade i studien. Vi utförde träningen under en period av sex veckor 

med tre träningstillfällen per vecka. Dessa bestod av två funktionella träningspass och ett 

konditionspass. I början betonades vikten av ett korrekt utförande och teknik. För att 

kontrollera om träningen gett resultat användes två testmetoder, Åstrands 

cykelergometertest och square hop test.

Resultatet av träningen visade på en ökning i ben och bål styrkan och konditionen hos 

större delen av deltagarna. 



Abstract
The aim of this study was to examine if it was possible to improve fitness and strength in 

young ice hockey players with help of a training programme based on functional training 

and aerobic training. The training programme was performed on Halmstad Hockey U-16 

team where 17 boys participated in the study. We performed the training in a period of sex 

weeks with three training occasions each week.  These consisted of two functional training 

sessions and one fitness session. In the beginning we emphasized the importance of a 

correct performance and technique. Two test methodes were used to see if the training had 

given result, Åstrand bicycle ergometer test and Square hop test.

The result of the training was an increase in leg and trunk strength and fitness on the 

majority of the participants.
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1 Inledning
De senaste 10 åren har funktionell träning blivit alltmer efterfrågat. Funktionell träning är 

viktig inom idrotter eftersom fokus ligger på att förbättra idrottsprestationen istället för att 

bygga muskler. Funktionell träning passar väldigt bra inom ishockey eftersom det sker 

mycket rotationer, vridmoment, accelerationer och kräver en god balans. Dessutom kräver 

idrotten att det sker en utveckling av kraft på ett ben vid vissa moment och med en god 

koordinationsförmåga underlättar det. Kravet är stort på en god bålstabilitet och funktionella 

övningar tränar mycket bål vilket gör träningen effektiv. Alla idrottare har behov av 

konditionsträning för att förbättra sin syreupptagningsförmåga och därför ville vi ha med 

det i träningsupplägget. Det finns två olika definitioner på funktionell träning. En definition 

är att funktionell träning innefattar rörelser som rör sig i alla tre plan. Den andra 

definitionen är att man tränar grenspecifikt, så likt tävlingsmomentet som möjligt.

Halmstad hockey U-16 lag sökte hjälp med träning och vi såg då en intressant möjlighet att 

introducera det funktionella tänkandet för ett ungdomslag. Funktionell träning i 

kombination med konditionsträning hoppades vi skulle ge dem bättre förutsättningar för att 

klara av den långa tävlingssäsongen. Tränarna i hockeylaget tyckte att vår idé var intressant 

och vi fick i stort sett fria händer för utvecklande av träningsprogram Killarna ligger på 

elitnivå och då kravet är stort på starka ben- och bålstabilitet utformades övningar som var 

anpassade för just dem. Anledningen till att det även innehöll överkroppsövningar var för 

att öka motivation och intresse för träningen. En stark överkropp är även det viktigt i 

ishockey för att tåla tacklingar och ruffningar. Konditionen är något som bör innefatta alla 

idrotter och därför inkluderades det.

2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om det med hjälp av ett träningsprogram baserat på 

funktionell och aerob träning är möjligt att förbättra konditionen och styrkan hos unga 



ishockeyspelare.

3 Bakgrund
Ordet funktionell används vanligen för att det betyder användbar, tillämplig, något som 

fungerar. 

Det finns många som föreskriver funktionell träning men få som tillämpar denna i sin 

träningsuppläggning av styrketräning.1 

Träning har en central och en lokal effekt. Den centrala effekten innebär att lungor, hjärta, 

blodomlopp och blodvolym påverkas. Den lokala effekten innebär att muskulatur, 

nervsystem och teknik förbättras. 2 

3.1 Funktionell träning

Funktionella rörelser involverar rörelser i alla tre plan – det sagittala, frontala och 

transversala. På gym använder dock många övningar bara sig av det sagittala planet, t.ex. 

situps och biceps curls. I ishockey används kroppen fullt ut i alla tre plan, därför är det 

viktigt att övningarna i ett styrketräningsprogram aktiverar rörelser i alla plan. Speciellt det 

transversala planet är viktigt. Det aktiveras genom att utföra träning med rotationer eller 

övningar på ett ben. 3

Om idrottaren inte tränar funktionellt, finns det ingen garanti att idrottaren kommer att vara 

stabil under de utmaningar som tävlingsidrott utsätter utövaren för. Exempel på funktionell 

träning innefattar benböj, utfall, dra, trycka, rotera etc. Ju tidigare funktionell träning 

introduceras i ett träningsprogram, desto bättre. 4

Det här eftersom träningen följer specificitetsprincipen. Det innebär kort att man blir bra på 

det man gör. Därför är det viktigt att den träning man utövar efterliknar så mycket som 



möjligt de krav som ställs i en sport, ett yrke eller i vardagen. Ju mer man efterliknar 

kraven, desto större är chansen till förbättringar. 5

Funktionell träning handlar mycket om att stärka bålmuskulaturen. Fördelarna med stark 

bålmuskulatur är bland annat, minskad skaderisk, eftersom balanserande krafter sänds till 

rätt del av kroppen för att kontrollera den. Ökad balans, stabilitet, koordination leder till 

förbättrad idrottsprestation.  3, 6 Bukmuskulaturen är viktig för att upprätthålla stabila 

kroppshållningar under fysisk aktivitet och medverkar till att bygga upp ett stort buktryck. 

Buktrycket kan avlasta och stötta ryggraden i olika moment. 7

Som exempel har man studerat biomekaniken i en tennisserve och konstaterat att hela 54 % 

av kraften kommer från ben- och bålmuskulaturen.8  Man har också sett att transversus 

abdominis aktiveras först i rörelser för både överkroppen och de nedre extremiteterna. En 

långsam kontraktion i transversus abdominis under arm eller benrörelser har visats ge 

smärtor i ländryggen. 9

3.2 Styrketräning för unga

Nya bevis tar bort myten om att styrketräning för barn är farligt på grund av att 

de fortfarande växer och att styrketräning skulle vara ineffektiv eftersom barn 

inte kan öka sin styrka eller muskelmassa. Nu anses övervakad styrketräning 

för barn vara säker, effektiv och minska risken för skador under idrottsutövande. 

10

Muskelstyrkan ökar med åldern och mer hos de barn som tränar styrka än hos andra och 

styrketräning har visats ha god effekt redan i förpuberteten. 11

Styrketräning för unga idrottare ska innefatta hela kroppen med fokus på att stabilisera och 

stärka höft, skuldror och ryggrad. I ishockey, där man utför en skärande rörelse med benen, 

är det fördelaktigt att lägga till balansövningar för de nedre extremiteterna till 

styrkeprogrammet. 10



Styrketräningsprogram för unga ska först fokusera på att kunna hantera 

eventuell utrustning på ett säkert sätt för att undvika olycksskador, därefter träna 

in rätt teknik i övningarna och till sist att hitta en lämplig ökning av intensiteten 

för att utveckla styrka och kraft.

Om idrottaren tillåts utföra övningarna felaktigt med låg belastning, ökar risken för skada 

när belastningen blir större. För att förbättra tekniken i övningarna ska instruktörerna ge 

kontinuerlig feedback till den unga idrottaren, både under och efter varje övning. Det har 

visats att övervakad styrketräning ger ett bättre utförande och större styrkeökningar, än 

oövervakad styrketräning. 10

Funktionell träning handlar inte i första hand om maximal yttre belastning. Träning med 

maximal yttre belastning bör man inte börja med förrän benstommen är färdigutvecklad och 

epifyserna sluter sig i 16års åldern. 7

Den funktionella träningen ska verka som en förberedande grund innan deltagarna ger sig 

på viktträning med skivstänger. Med för tung träning med skivstång och vikter finns risk 

för skador och förslitning vid felställningar. 6

Fördelarna med att använda kroppsvikten som motstånd är att det är relativt säkert med 

tillräcklig genomgång av övningarna, effektivt sätt att lära sig rätt teknik, behöver ingen 

speciell utrustning och ökar träningen av de stabiliserande musklerna. 10

3.3 Övningar 

Studier på ungdomar har visat att framtida besvär i ländryggen är relaterade till minskat 

rörelseomfång i höftextensorerna. Detta kan motverkas genom att träna gluteus medius och 

gluteus maximus. En bra övning för detta är lateral squat. 4



Knäböj är en viktig övning i de flesta styrketräningsprogram som syftar till att öka 

idrottsprestationen. Vid korrekt utförande är knäböj inte bara en säker övning, den kan även 

reducera skaderisken. Men är utförandet inte korrekt kan det leda till skador i ländryggen 

och inflammation i knäleden. 10 

Knäböj och utfall är två av de mest funktionella övningarna eftersom de används i så många 

olika aktiviteter. De tränar bland annat höft och sätesmuskulatur, vilket är två viktiga 

områden att träna. Bålmuskulaturen aktiveras också, vilket leder till en bättre 

kroppshållning. 12

One-two stick är en övning som tränar förflyttningar fram och tillbaks i sidled. 

Agility ladder är ett av de bästa funktionella redskapen och kan användas för att förbättra 

balans, snabbhet i fötterna, styrka och koordination. 13 

Armhävningar är en funktionell övning då den tränar flera muskelgrupper samtidigt. De 

muskelgrupper som tränas är främst bålmuskulaturen, bröstmuskulatur, triceps och axlarna. 

Det vill säga nästan hela överkroppen. Eftersom den tränar så många muskelgrupper så är 

det viktigt att övningen utförs korrekt.14,15 

Övningarna som kallas superman eller superwoman tränar ländryggen, bålmuskulaturen, 
höfterna och de yttre magmusklerna. Studier har visat att svaghet i dessa muskler ökar 
risken för skador. Genom att stärka bålmuskulaturen så minskar risken för 

ländryggsbesvär. 16

Mm. triceps surae är viktiga i de flesta sporter och även i det dagliga livet eftersom de är 

några av kroppens starkaste muskler i förhållande till storlek. De är byggda för långvarigt 

intensivt arbete i första hand.23  Vid styrketräning är det viktigt att balansen mellan 

musklerna i triceps surae består genom att man tränar hela muskelgruppen lika mycket. 17

Tåhäv med raka ben fördelar belastningen på de olika musklerna i triceps surae jämnt. Det 

är bara det mediala huvudet på m gastrocnemius som aktiveras lite mer. 18



Cirkelträning är en bra metod för träning av uthållig och dynamisk muskelstyrka. Det 

används olika övningar och olika muskelgrupper belastas i de olika stationerna. Effekten av 

cirkelträning beror på belastning, tiden och repetitioner som utförs. Cirkelträning kan 

utföras som intervallarbete med 15 till 45 sekunder per station och testbelastningen ska 

ligga någonstans mellan 15-20 reps/min och max 50-60 reps per minut. Utövarna utför 

övningen de befinner sig på så många repetitioner de kan under den tid de har på sig. Vilan 

ligger mellan 15 sek och 2 min mellan stationerna beroende på arbetstid och kan med fördel 

göras om till aktiv vila med lätt jogging eller cykling. Detta ökar den aeroba kapaciteten i 

passet. 7

3.4 Aerob träning

Studier har visat att träning med 50 % till 90 % av Vo2 max ger förbättrade aeroba resultat. 

Kommer man över Vo2max gränsen som är den gränsen där det fortfarande går att 

transportera bort mjölksyran i kroppen ökar den anareoba kapaciteten men inte den aeroba. 

19

Kort intervallträning innebär träning i kortare perioder och det ökar främst hjärtats 

pumpkapacitet, det vill säga den aeroba kapaciteten. Här ligger intensiteten mellan 80-90%. 

Tempot är högt och pulsen 160-190 slag per minut. Arbete varvas med vila och vilan ska 

vara aktiv vila vilket innebär lätt jogging/gång. Det finns risk för mjölksyrabildning. 2 

Snabbdistansträning innebär att man håller en god fart, något under tävlingstempo med en 

intensitet på 70-75%. Pulsen ska ligga runt 150-160 slag per minut. Denna typ av träning 

förbättrar andningen och hjärtats pumpförmåga. Den förbättrar även muskelns förmåga att 

utnyttja syre och effekter som ökad mitokondrievolym, ökat antal kapillärer och en förmåga 

att utnyttja fett som bränsle. Andra effekter är en ökad styrka i senor och skelett. 2



Åsikterna om huruvida man kan träna styrka utan att försämra den aeroba träningen har 

varit många. Studier har visat, att man under en åtta veckors period, kan få klart bättre 

VO2max utan att det påverkade sprint- eller hoppförmågan negativt. Vidare har det visats 

att en period med maximal styrketräning har gett stora förbättringar i sprint tider och 

hopphöjder utan att försämra VO2max eller den anaeroba tröskeln. Eftersom styrketräning 

och uthållighetsträning är så olika varandra, är det inte logiskt att styrketräning skulle 

försämra uthålligheten eller tvärtom så länge som det finns tillräckligt med tid till 

återhämtning. 20

3.5 Tester

Cykeltester har sitt största värde i idrotter där benen utför det mesta av arbetet. 1 Åstrand 

cykelergometertest är ett individuellt konditionstest som beräknar syreupptagningsförmågan 

genom puls, arbetsbelastning, borgskala och ett antal fysiologiska antaganden. Ett 

submaximalt aerobiskt test. 21 Det värdefulla med testet är att använda det före och efter en 

träningsperiod. 1

Med utgångspunkt från det görs sedan en beräkning av individens maximala 

syreupptagning med hjälp av tabeller. De som testas med låg maxpuls blir övervärderade 

och de med hög maxpuls blir undervärderade. 

Testet används inte för att jämföra olika personer. Däremot funkar det bra om man vill följa 

utvecklingen hos en person. En sänkt puls på samma arbetsbelastning tyder på en 

konditionsförbättring. 1  

Square hop test är ett styrketest för musklerna runt knän, ben och bål. Det används vanligen 

inom rehabilitering för att undersöka om muskelstyrkan ökat. Deltagaren får i en viss 

ordning hoppa i ett kors med ett ben och under tid. Detta görs två gånger, före och efter en 

träningsperiod för att se om det förekommit någon förändring i muskelstyrkan. 22 



4 Material och Metoder
I denna empiriska studie deltog 17 stycken ishockeyspelare i Halmstad Hockey U-16 lag. 

Först planerades ett upptaktsmöte mellan tränarna i hockeylaget och författarna. I detta möte 

förklarade tränarna att konditionen och styrkan var det primära som skulle tränas. Det 

bestämdes att författarna skulle få fria händer och tillgång till en liten hall i ishockeyarenan 

där det enda redskapet var mattor som spelarna kunde sitta eller ligga på. 

Konditionsträningen genomfördes utomhus i ett område precis utanför ishallen där 

underlaget består av asfalt och gräs. 

Träningen genomfördes tre gånger i veckan på ishockeylagets fysträningstider under sex 

veckor. Träningstiderna varierade från vecka till vecka. Träningen skulle totalt pågå i 60 

minuter per tillfälle och bestod av uppvärmning som deltagarna själva utförde i ca 10 

minuter, nedvarvning och en avslutande stretch som deltagarna själva utförde efter passen i 

ca 10 minuter. De utförde detta själva då det var ett önskemål från tränarna i hockey laget. 

Total tid för övningarna var ca 40 min. Kontroll av närvaron utfördes innan varje 

träningspass.

En vecka innan träningen startades genomfördes två tester, ett konditionstest och ett 

styrketest. Konditionstestet bestod av Åstrands cykelergometertest och gjordes på 

högskolan i Halmstad före och efter träningsperioden med samma förutsättningar och 

belastning. Testet användes för att se om konditionen hade förändrats innan och efter 

träningsprogrammet som författarna bedrev. Det andra testet var ett styrketest som heter 

Square hop test och även det fick deltagarna göra innan och efter träningsprogrammet. 

Veckan efter testerna startades träningen. Vid de första tre träningstillfällena var det främst 

teknik och inlärning som var i fokus då instruktioner gavs och syftet förklarades till varför 

de olika träningsmomenten skulle utföras. Efter veckan med teknik och inlärning så hade 



deltagarna skapat sig en grund för den fortsatta träningen.

4.1 Urval

Halmstad hockey U-16 tränare önskade hjälp från högskolan i Halmstad med fysträning för 

deras U-16 lag då de kände att de behövde förändring. De ville främst ha en förbättring av 

spelarnas kondition och styrka. Efter ett upptaktsmöte med tränarna i Halmstad hockey 

U-16 lag bestämde sig författarna att medverka och träna ishockeyspelarna som var pojkar 

födda 1991 och 1992 och där medelåldern var 14,6 år.

Storleken på deltagarna varierade då en del var storväxta och andra mindre. Medelängden 

var 169,1 cm och medelvikten var 61,3 kg. Men alla genomförde samma träningsprogram. 

Antalet som deltog under träningstillfällena varierade från 20 till 25 stycken men det var en 

grupp på 17 stycken med frekvent deltog och därmed var med i studien.

4.2 Litteratursökning

Sökandet av litteratur utfördes på olika bibliotek i Halmstad. Halmstad högskolas bibliotek 

användes för sökning av vetenskapliga artiklar och böcker. Artiklar söktes även hemifrån 

via Internet. Databaserna som användes var Science Direct och Sports Discus. Efter att ha 

hittat litteratur utformades ett träningsprogram baserad på funktionell träning.

4.3 Tester och mätinstrument

Åstrands cykelergometertest användes för att uppskatta deltagarnas kondition före och efter 

träningsprogrammet (båda författarna är utbildade testledare och kunde därför genomföra 

testet). Cykeltestet utfördes i en lokal i anslutning till Halmstad högskola. Utrustningen som 

användes var: elektronisk monark cykelergometer, tidtagarur, pulsklocka, borgskala, 

tabeller våg för vikt och måttband för längd. Cykeln ställdes in. Dessutom blev deltagarna 

informerade om vad som gällde innan testet. 21

Testet gick ut på att deltagarna fick cykla på en monark testcykel på 50 rpm och en inställd 



belastning på 125W. Pulsklocka för att avläsa pulsen. Den som testades skulle uppleva 

arbetet som något ansträngande. Pulsen avlästes varje minut och testet avbröts då pulsen 

nått så kallad steady state, vilket innebär en stabil nivå, normalt sett efter sex minuter. 

Ansträngningen skulle ligga runt 13-14 på borgskalan vilket var något ansträngande.  21 

Efter träningsperioden gjordes ett likadant cykeltest för att se om förändringar uppstått.

Square hop testet utfördes i samma hall som träningen skulle bedrivas. De som deltog i 

cykelergometertestet fick genomföra Square hop testet. Det gick ut på att deltagaren 

hoppade på ett ben i ett kors som bestod av fem mindre fyrkanter på 30 x 35 cm där det var 

upptejpat (bild 1). Deltagarna hoppade en gång med vänster foten och en gång med 

högerfoten i ordningen steg 1, steg 2, tillbaks till steg 1,steg 3, tillbaks till steg 1 etc. 

Deltagarna fick 30 sekunder per ben och antalet steg i mitten rutan räknades. Lyckades 

deltagarna inte hoppa innanför rutorna avbröts testet. 22 Efter träningsperioden gjordes ett 

likadant Square hop test för att se om förändringar uppstått.

Bild 1 föreställer Square hop test korset.

4.4 Träningsmetod

Den träningen som deltagarna fick genomföra var ben träning, bål/överkropp träning, och 

ett konditionsträning pass i veckan.

Cirkelträningen bestod av sex stationer. I benpasset var det två minuters intervaller per 

station, och 30 sekunders vila mellan stationerna. Tempot var medel för att deltagarna 

utförde detta i två varv. De delades in i sex grupper med fyra eller fem deltagare i varje 

grupp beroende på totalt antal deltagare. I bål/överkroppspasset utfördes övningarna 

gemensamt, två varv. Första varvet: 30 sekunders intervaller och 30 sekunders vila på alla 

övningar. Sammanlagt två minuter på varje station. Andra varvet: 2 x 45 sekunder på 



plankan, armhävningar med rotation, rodd, superman  och ryggresningar. Fortfarande 30 

sekunders vila. 

Konditionsträningen bestod av två intervallpass och ett intervall/uthållighetspass som 

kallades Brevet. Vilan emellan de tre övningarna var en aktiv vila på fem minuter. Det första 

intervallpasset innebar hård löpning under 20 sekunder med sex repetitioner. Aktiv vila i 20 

sekunder och intensitet på 80% under arbete. Det andra intervallpasset innebar hård löpning 

under två minuter med fem repetitioner. Aktiv vila 90 sekunder och intensitet på 80 %. 

Brevet (snabbdistans) innebar hård löpning och aktiv vila under tio minuter i streck. 

Deltagarna löpte en sträcka på 115 meter i en diagonal över en fotbollsplan med en 

intensitet på 70% för att sen utföra aktiv vila med rask gång en sträcka på 60 meter. Detta 

utfördes en gång per konditionspass.

Se bilaga 4 för utförligt träningsprogram.

4.5 Etiska aspekter 

Etiskt tillstånd söktes och sen lämnades information och samtycke till studien som skulle 

genomföras under sex veckor till de medverkande en vecka innan. Alla ishockeyspelarna 

godkände deltagandet. De blev informerade om att allt var frivilligt och att de när som helst 

kunde avbryta. Då de inte var myndiga så krävdes det att målsman och tränare godkände 

närvaron i studien i samförstånd med den medverkande. Utdelandet gick till så att det 

informerades om studien och sen fick tränaren i uppgift att dela ut informations och 

samtyckes blankett på deras träning för att sen samla in dem på nytt.

Se bilaga 3 för blankett om information och samtycke till studien.

5 Resultat
Av de 28 deltagare som totalt var med och tränade var det 17 som genomgick tester för och 

efter träningsprogrammet. Nedan redovisas resultatet i Åstrand cykel test och Square hop 



test i fyra olika diagram.

Åstrand Cykelergometertest

Diagram 1

Diagram 1 redovisar resultatet för varje deltagare och visar syreupptagning i liter per minut 

(l/min). Deltagare 1, 11 och 13 hade oförändrad kondition under hela träningsperioden. 

Deltagare 7, 8 och 13 hade försämrat sin kondition. Resten av deltagarna, totalt 11 stycken 

hade förbättrat sin kondition efter träningsperioden.

Diagram 2

Diagram 2 redovisar medelvärdet från cykeltest 1 på 3,38 l/min och cykeltest 2 på 3,59 l/

min. Resultatet visar att medelvärdet för konditionen har förbättrats med 0,21 l/min.

För alla deltagarnas individuella resultat se bilaga 1.

Square hop test

Vid det första testet hoppade deltagarna i snitt 13 hopp per ben och medelvärdet på tiden de 

klarade hoppa var 21 sekunder per ben.

Vid det andra testet efter avslutad träningsperiod klarade deltagarna i snitt att hoppa 23 

hopp per ben på medeltiden 23 sekunder per ben. 

Resultatet visar därmed att de klarade mer hopp per ben och klarade av att hoppa under 

längre tid efter träningsperioden.



För alla deltagarnas individuella resultat se bilaga 2.

6 Diskussion
Resultatet visade på förbättringar i konditionen och i ben- och bålstyrkan hos 11 av 

deltagarna. Tre deltagare fick samma resultat som tidigare och tre deltagare fick försämrat 

resultat. Det som kan ha påverkat resultatet utöver träningsprogrammet kan vara andra 

faktorer som närvaro, träningsmiljön, material, inställning och inbaning. 

6.1 Närvaro, träningsmiljö och material

Som mest deltog 28 spelare under träning där 17 deltog i studien. Närvaron bland dem som 

deltog i studien var överlag bra under hela träningsperioden. Om deltagare hade en lägre 

närvaro kan detta ha påverkat deras resultat negativt. Träningsprogrammet genomfördes 

med bakgrund till lokal och materialmöjligheter. Det kan ha påverkat eftersom brist på 

material resulterat i enklare typer av funktionella övningar än de vi tänkt från början, vilket 

kanske inte har passat alla deltagarna och deras förmåga att utföra dessa korrekt 



6.2 Inställning till träning

Inställningen till träningen varierade. En del tog till sig konceptet bra och var fokuserade på 

att utföra övningarna korrekt från början. Vissa deltagare ignorerade den information som 

presenterades på grund av inställningen till träningen, vilket kan ha medfört problem i 

utförandet av övningarna. Ett par deltagare hade koncentrationsproblem och krävde längre 

tid för inlärning av övningarna för korrekt utförande. Dessa spelare fick kanske inte ut lika 

mycket av träningen som de som lärde sig snabbare och därför kan deras resultat vara 

försämrat. 

6.3 Inbaning av övningar

En del av förklaringen till deltagarnas prestationsökning kan ha med testformerna att göra. 

Orsaken kan vara att skett en viss inbaning av rörelserna vid det andra Square hop testet. 

En teori är att vid det första testet var deltagarna inte bekanta med rörelserna och nervösa 

över hur det skulle gå till, men efter det första testet så har en inbaning skett vilket gör det 

andra testet lättare att koordinera och på så sätt nås ett bättre resultat. Vad gäller cykeltestet 

kan det finnas felkällor för varje individ som kan ha påverkat. Rökning, stress och träning 

innan testet kan ha gjort att de fått ett bättre resultat. Även om de blev informerade om att 

undvika vissa saker innan testet så kan man inte bortse från att det skett avvikelser bland 

deltagarna.

6.4 Tidsbegränsning

Träningsprogrammet kunde bara pågå i en period av sex veckor på grund av tidsramarna 

för arbetet. Ett längre träningsprogram hade varit mer föränderligt och tester kunde ha 

pågått under flera perioder och gett tillförlitligare resultat. När träningsprogrammet 

genomfördes befann sig spelarna mitt under pågående säsong. Träningen på is och matcher 

varje vecka kan ha inneburit att deltagarna inte fått tillräckligt med tid för återhämtning efter 



träningspassen. Det kan troligtvis ha haft en negativ påverkan för vissa deltagare.

6.5 Testernas reliabilitet

 I Åstrands cykelergometertest finns det en del faktorer som kan ha påverkat den maximala 

syreupptagningsförmågan positivt och negativt. Rökning och stress kan påverka resultaten i 

Åstrands cykelergometertest eftersom det blockerar den normala pulsökningen i ett 

submaximalt test. Det kan innebära att en rökare eller stressad person får en lägre arbetspuls 

och ett bättre resultat. Arv och uppväxt kan också påverka resultatet eftersom människans 

maximala syreupptagningsförmåga är bestämd av faktorer som aktuella motionsvanor, det 

biologiska arvet och mängden fysisk aktivitet under uppväxtåren. 

I det första testet kan deltagaren känna sig osäker och nervös vilket kan medföra ojämn 

trampfrekvens och vissa småfel. Det kan leda till en förhöjd arbetspuls och därmed felaktigt 

beräknad maximal syreupptagning. 

I Square hop testet finns de flera förklaringar till vad som kan ha förbättrat styrkan utöver 

styrketräningen som deltagarna genomfört. Det kan vara att de i första testet var osäkra över 

övningen och en aning nervösa. Under andra testet kan de känt sig säkrare och kunde 

därför prestera ett bättre resultat. Koordinationen och balansen kan ha förbättrats vilket gjort 

testet enklare att utföra och det leder till ett bättre resultat. Deltagaren kan ha varit piggare 

vid det första testet eller tvärtom vilket leder till olika resultat. Har deltagaren större fötter så 

kanske denne upplever att det är svårare att hålla sig inom rutorna och blir då stressad av 

detta vilket kan innebära att fel uppstår och deltagaren misslyckas med testet.



6.6 Framtiden

Funktionell träning ser ut att gå en ljus framtid till mötes. Det används mer och mer runt om 

i världen och det fungerar väldigt bra som komplement till träningen i de flesta idrotter. 

Funktionella övningar anpassas efter idrotten. En handbollsspelare som kastar mycket bör 

göra funktionella övningar som liknar kasten och en höjdhoppare skulle kunna använda sig 

av övningar som liknar upphoppet i höjdhopp. Då funktionell träning ökar så kommer 

förmodligen fler studier att göras på området och det kommer att bli en allt vanligare 

träningsform speciellt bland idrottare men även motionärer. Allt fler gruppträningspass på 

gymmen innehåller numera funktionell träning kombinerat med konditionsträning så det är 

en träningsform på frammarsch.

6.7 Slutsats

Den slutsats som vi kan dra av studien är att konditions träning tillsammans med 

funktionell träning har en positiv effekt. Resultaten visade på en ökning i 

syreupptagningsförmågan och en ökad styrka i ben- och bål hos de flesta av deltagarna. En 

del andra faktorer som nämnts ovan i diskussionen kan ha påverkat både negativt och 

positivt men överlag fick de flesta deltagarna ett förbättrat resultat. Skulle det göras en 

liknande studie i framtiden så bör den vara utformad under längre tid. Den skulle innefatta 

andra tester som skulle kontrollera överkropps styrka. Träningsprogrammet skulle vara 

periodiserat med en stor makrocykel. Denna makrocykel skulle kunna vara uppdelad i ett 

par mezocyklar med mikrocyklar. Träningen skulle då bli mer föränderlig vilket skulle 

kunna öka motivation och intresse i träningen. Det hade varit bra med mer material under 

träning som stänger, swissboll och plintar. Då hade mer övningar tillämpats och en ökad 

variation uppstått samt fler valmöjligheter. Kunde träningen ha utförts före ishockey 

träningen hade det varit en fördel eftersom man är trött efter ett konditionspass. Då passar 

det bäst att lägga styrketräningen före ishockey träningen. Deltagarna är då utvilade och kan 



koncentrera sig ordentligt på övningarna. Då det inte gjorts allt för många studier på 

funktionell träning så är det förmodligen en träningsform som forskare kommer att titta 

närmare på i framtiden. Allt fler personliga tränare förespråkar denna träningsform och det 

ska bli spännande att följa utvecklingen i framtiden.



Referenser
1. Eleiko Education. Lic. Fystränarutbildning med inriktning mot personlig träning. Nov 
2006

2. Forsberg, A, Holmberg, HC & Woxnerud, K (2004) Träna din kondition s.15, 90-91, 
94-95, 141-142. Elanders Berlings, Stockholm.

3. Mannie, Ken, Coach & Athletic Director, Sep2006, Vol.76 Issue 2, p8 4p

4. Liebenson C. Functional training for performance enhancement—Part 1: The basics. 
Journal of Bodywork and Movement Therapies (2006) 10, 154–158

5. Liebenson C. Functional training for performance enhancement—Part 2: Clinical 
application. Journal of Bodywork and Movement Therapies (2006) 10, 206–207

6. Elphinston, J, Pook, P (2003) Bålstabilitet s.8, 11. Elanders Skogs Grafiska, Farsta.

7. Gjerset, A, Annerstedt, C (1997) Idrottens träningslära s.283, 323-326. Skogs Grafiska 
AB, Farsta
 
8. Ellenbecker T. Davies G. Closed Kinetic Chain Exercise: A Comprehensive Guide to 
Multiple Joint Exercises 2001. 

9. Liebenson C. Functional training part 3: Transverse plane facilitation. Journal of 
Bodywork and Movement Therapies April 2003

10. Myer Gregory D, Wall Eric J.  Resistance Training in the Young Athlete. Oper Tech 
Sports Med 2006 14:218-230  

11.Diekmann, W., Letzelter, M. Stabilität und Reproduzierbarkeit von 
Maximalkrafttrainingsgewinnen im Kindesalter. Das Kind im Zentrum interdisziplinaerer 
Sportwissenshaftl. Forshung 1986

12. Liebenson C. Squats and Lunges for ‘Core’ Stability. Journal of Bodywork and 
Movement Therapies October 2002

13. Boyle, Michael (2004) Functional training for sports, s.22, 46-47. Human Kinetics, 
United States.

14. Minkwitz, Eric, Skiing, 00376264, 20061001, Vol. 59, Issue 2

15. Max, Sarah, Skiing, Oct 2006, Vol. 59 Issue 2, p.154-154, 1/2p



16. Shea, Sarah Bowen, Health, 20060701, Vol 20 Issue 6, P116, 7p

17. Joseph F. Signorile, Maurice et al. Selective Recruitment of the Triceps Surae Muscles 
With Changes in Knee Angle. The Journal of Strength and Conditioning Research: Vol. 
16, No. 3, pp. 433–439.

18. Kinugasa et al. Muscle activation and its distribution within human triceps surae 
muscles. Journal of Applied Physiology 1999: 1149–1156

19. Wilmore, JH, Costill, D (2004) Physiology of sport and exercise p380. Human 
Kinetics., Hong Kong.

20. Helgerud J, Hoff J. Endurance and Strength training for soccer players. Sports Med 
2004; 34 (3)

21. Andersson, G, Forsberg A, Malmgren, S (2005) Konditionstest på cykel, s.66, 73-75, 
83. Elanders Berglings AB, Malmö

22. Ostenberg, A., Roos, E., Ekdahl, C. and Roos, H. (1998) Isokinetic knee extensor 
strength and functional performance in healthy female soccer players. Scandinavian 
Journal of Medicine & Science in Sports , 257-64.

23. Berg, K, Paulun, F. (2006) Maximal muskeltillväxt, s.74. Korotan Ljublijana, Slovenien



Bilaga 1

Resultat Åstrand cykelergometertest. Beräknad syreupptagningsförmåga.

Innan träningsprogrammet

Spelare 1 3,7 l/min
Spelare 2 2,3
Spelare 3 2,9
Spelare 4 2,9
Spelare 5 2,9
Spelare 6 3,5
Spelare 7 4,6
Spelare 8 3,1
Spelare 9 3,4
Spelare 10 3,6
Spelare 11 3,7
Spelare 12 3,4
Spelare 13 3,5
Spelare 14 3,7
Spelare 15 4,0
Spelare 16 3.0
Spelare 17 3,3

Efter 6 veckors träning

Spelare 1 3,7
Spelare 2 2,9



Spelare 3 3,3
Spelare 4 3,6
Spelare 5 3,2
Spelare 6 3,9
Spelare 7 4,2
Spelare 8 2,9
Spelare 9 3,9
Spelare 10 3,7
Spelare 11 3,7
Spelare 12 3,4
Spelare 13 2,7
Spelare 14 3,9
Spelare 15 4,5
Spelare 16 3,5
Spelare 17 4,1

Syreupptagning, uppskattning för 14-15 åringar (l/min).
Mkt låg  –1.7
Låg  1.8 – 2.1
Medel  2.2 – 2.6
Hög  2.7 – 2.9
Mkt hög  3.0-
Elitnivå  > 3.3

Bilaga 2
Resultat vid square-hop test.

Test 1 Test 2
D e l t a g a r e /
spelare

Höger Vänster Höger Vänster

1 9 sek 5 hopp 11 sek 5 hopp 9 sek 9 hopp 19sek  17hopp
2 30 sek 29 hopp 7 sek 5 hopp 30 sek 34 hopp 9sek 7 hopp
3 18 sek 11 hopp 16 sek 10 hopp 30 sek 29 hopp 30 sek 30 hopp
4 7 sek 5 hopp 8 sek 6 hopp 15 sek 12 hopp 13 sek 11 hopp
5 28 sek 23 hopp 30 sek 24 hopp 30 sek 35 hopp 30 sek 31 hopp
6 10 sek 8 hopp 12 sek 10 hopp 30 sek 27 hopp 11 sek 8 hopp
7 20 sek 11 hopp 30 sek 16 hopp 30 sek 33 hopp 30 sek 32 hopp
8 28 sek 20 hopp 14 sek 12 hopp 22 sek 27 hopp 12 sek 13 hopp
9 3 sek 2 hopp 19 sek 13 hopp 30 sek 30 hopp 18 sek 17 hopp
10 30 sek 26 hopp 21 sek 24 hopp 30 sek 34 hopp 30 sek 37 hopp
11 18 sek 16 hopp 30 sek 25 hopp 22 sek 25 hopp 30 sek 32 hopp
12 10 sek 8 hopp 7 sek 5 hopp 8 sek 6 hopp 24 sek 22 hopp
13 30 sek 24 hopp 17 sek 11 hopp 30 sek 29 hopp 15 sek 12 hopp
14 30 sek 20 hopp 30 sek 22 hopp 30 sek 26 hopp 30 sek 25 hopp
15 30 sek 32 hopp 3 sek 2 hopp 30 sek 40 hopp 18 sek 20 hopp



16 14 sek 10 hopp 4 sek 2 hopp 30 sek 31 hopp 9 sek 7 hopp
17 6 sek 5 hopp 10 sek 9 hopp 30 sek 25 hopp 16 sek 13 hopp

Bilaga 3

Information och samtycke

Syftet med studien är att undersöka om det med hjälp av ett träningsprogram baserat på 
funktionell och aerob träning är möjligt att förbättra konditionen och styrkan hos unga 
ishockeyspelare. Studien består av ett sex veckor intensivt träningsprogram, vecka 43-48, 
och innefattar funktionell träning och konditionsträning. Den funktionella träningen inleds 
med ett introduktionspass där deltagaren får möjlighet att lära sig övningarna på ett korrekt 



sätt. 
Innan träningsprogrammet startar och efter det är avslutat kommer tester av styrka, 
kondition och det psykiska välbefinnandet att utföras. För att delta i studien krävs det att 
deltagaren är fullt frisk.
Deltagandet till studien är frivilligt och deltagaren har rätt att när som helst avbryta sin 
medverkan. Deltagarens resultat kommer i rapporten redovisas anonymt.
Deltagarens tränare har informerats om projektet och givit sitt samtycke till det.

Jag har tagit del av ovanstående information och har fått möjlighet att ställa frågor. Jag är 
medveten om min rättighet att när som helst avbryta min medverkan. Jag samtycker till att 
deltaga i studien.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                  
______________________     
Deltagarens namn                                                                             Handledarnas namn

____________________
Målsmans namn

Daniel Janevski 0707-340844
Johan Carlsson 0709-584718

Bilaga 4



Träningsprogram.

1 Ben 

- Uppvärmning som sköts av spelarna själva.

- Agility Ladder.  Snabba sidledshopp åt höger och vänster. Ett ben i taget.

- Utfall. Stående grundposition. Tänk på att inte böja knäet framför tåspetsen. Det motsatta 

benet är enbart till som stöd, kraft ska utvecklas enbart i ben som böjs.

   

- Enbensböj. Stående grundposition. Tänk på hållningen, Böj benet så långt ner som 

möjligt. Andra benet ska samtidigt pendla framåt. Byte av ben efter halva tiden.

  



- Lateral Squat.  Stående grundposition. Böj dig åt vänster och höger för full stretch. Gå så 

långt ner du kan utan att böja ryggen.

    

- Tåhävningar. Stående grundposition. Utför som på bilden.

  

- One-two –stick. Förflyttningar i sidled genom längre och kortare hopp. Ett längre hopp åt 

höger följs av ett kortare tillbaka åt vänster och tvärtom.

  

Avslutas med nedvarvning och stretch.

2 Bål/Överkropp

- Uppvärmning som sköts av spelarna själva.

- Armhävningar med ben på ett stöd. Tänk på att sänka skuldran. Vanliga armhävningar, 

stödet är kompisens rygg.

  

- Plankan, är en övning som stärker bålmuskulaturen. Det är viktigt att ryggen är rak och att 



man spänner in magen under övningen så inte svanken ökar.

- Armhävningar med rotation. Sänk skuldran mot höften. Innebär en vanlig armhävning 

med rotation åt vänster eller höger och en ny armhävning.

  

- Rodd. I denna övning gäller det att ha benen ovanför marken och svinga kroppen åt höger 

och vänster men fortfarande ha kontroll över rörelsen. Som att ro en roddbåt.

    

- Superman. Spänn in magen så att inte svank uppstår. Sträck ut höger armen och vänster 

ben och tvärtom. Effektiv rygg/bål övning.

   

Ryggresningar med armpendel. Upp med hakan. Benen i marken. In med magen. Skifta 

arm med pendling.

    

Avslutas med nedvarvning och stretch.

3 Konditionspasset



Uppvärmning som sköts av spelarna själva.

1. Intervallpass 1, 6x20 sek. Vila 20 sek mellan. Intensitet 80 %.

2. Intervallpass 2, 2x2 minuter. Vila 90 sek mellan. Intensitet 80 %

3. Brevet 10 minuter. Intensitet 70%. 

5 minuter aktiv vila emellan de tre övningarna.

Nedvarvning och stretch.
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Diagram 3. Deltagarnas medelvärde av antalet hopp/ben ökade från 13 innan 
träningsperioden, till 23 efter träningsperioden.

Diagram 4. Deltagarnas medelhastighet ökade från 0,6 hopp/sekund till 1,0 hopp/sekund. 
Förbättringen visar på en ökad balans hos deltagarna.
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