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Introduktion 
 
Inom flertalet idrotter är det av vikt att utövaren kan övermanövrera motståndaren i olika 
situationer som kräver acceleration, hopp, landningar och snabba riktningsförändringar. Detta 
gör explosiv kraft till en central tillgång och ett moment som kräver träning (Gustavsson, 
Tomth, Johansson & Höglund, 1992a; Markovic, Jukic, Milanovic & Metikos, 2007). 
Ishockey är en komplex idrott med många komponenter som spelar in och påverkar 
prestationen. En match/träningspass innehåller moment så som stopp, start, 
riktningsförändringar, accelerationsförändringar och närkampsspel. En ishockeyspelares 
åkhastighet bestäms till stor del av den kraft som kan utvecklas i frånskjutet (Gustavsson et 
al., 1992a; Impellizzeri, Castagna, Rampinini, Martino, Fiorini & Wisloff, 2007). Att uppnå 
en hög hastighet tidigt eller att uppnå en stor acceleration ger en stor fördel inom ishockey, 
där ett par tidiga snabba skär kan ge ett stort försprång gentemot motspelarna (Cronin & 
Hansen, 2005). En förutsättning för att kunna åka skridskor bra är att ishockeyspelaren har en 
god styrka i benmuskulaturen, en liknelse mellan spelarens benstyrka och en motor kan göras 
(Gustavsson et al., 1992a). För att utveckla dessa egenskaper har traditionell styrketräning 
använts som ett instrument inom ishockeyn. En annan träningsform som syftar till att förbättra 
acceleration, explosiv kraft och snabbhet hos utövaren är plyometrisk träning (Impellizzeri et 
al., 2007). Ett antal fysträningsspecialister inom NHL anser styrka och kraftproduktion vara 
en viktig del i ishockeyspelet, således används plyometriska övningar till att förbättra 
kapaciteten inom dessa områden (Ebben, Carroll & Simenez, 2004).  
 
Traditionell styrketräning 
Musklernas förmåga att utveckla en kraft beror på ett antal faktorer bland annat förkortnings- 
och förlängningshastighet, musklernas utgångslängd, typer av muskelfibrer och muskelns 
fysiologiska tvärsnitt, antalet motoriska enheter som är aktiva samtidigt samt den mängd 
energi som tillförs till muskeln under arbete. Genom styrketräningens olika former är målet 
att påverka dessa faktorer, alltefter idrottsgrenens syfte och krav. Kraftutveckling i en muskel 
kan ske då muskeln förkortas (koncentrisk), när en och samma ställning hålls 
(isometrisk/statisk) och när muskeln förlängs (excentrisk). En koncentrisk kontraktion har 
syftet att accelerera kroppen eller en kroppsdel, medan en excentrisk kontraktion har syftet att 
bromsa en rörelse. En isometrisk kontraktion utvecklar kraft utan att muskellängden ändras 
(Annerstedt & Gjerset, 1997). Vid val av övning är det viktigt att tänka på den specifika 
muskel eller muskelgrupp som avser att tränas. Strukturerade övningar (flerledsövningar), 
kräver koordination mellan flera muskelgrupper, dessa övningar genererar mest muskelkraft 
och överför styrka till den specifika idrottsaktiviteten. Intensitet och volym är förmodligen två 
av de viktigaste variablerna inom styrketräning då dessa troligen är kopplade till muskelkraft 
eller muskelförändring (Hoffman, 2002). Inom traditionell styrketräning är den excentriska 
fasen relativt långsam och motsvarar inte den snabba excentriska fasen i plyometrisk träning, 
för nedre extremiteterna. Detta gör att det inom traditionell styrketräning är svårt att anpassa 
övningen så att den blir hastighetsspecifik till idrotten. Ett sätt att belasta musklerna och 
samtidigt behålla hastighet är att använda plyometrisk träning (Wilson, Murphy & Giorgi, 
1996). 
  
Plyometri fysiologiskt 
För att öka prestationen under funktionella aktiviteter krävs det att musklerna utvecklar en 
maximal kraft under så kort tid som möjligt. Många aktiviteter är beroende av hur snabbt den 
muskulära kraften kan genereras (Clark & Wallace, 2003). Förmågan att kunna generera stor 
muskulär styrka inom korta tidsperioder är av funktionell betydelse och en grund i många 
idrottsaktiviteter men även för en aktiv stabilisering av leder. För att beskriva denna förmåga 
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används vanligtvis rate of force development (RFD). RFD är relaterad till 
avfyrningshastigheten hos de rekryterade motoriska enheterna (Gruber & Gollhofer, 2004). 
Den muskulära kontraktionshastigheten begränsas av koordinationsförmågan i det 
neuromuskulära systemet. Plyometrisk träning förbättrar den neuromuskulära effektiviteten, 
vilket innebär att en större kraft nås tidigare i det avsedda rörelsemönstret. En plyometrisk 
aktivitet följer en viss progression av muskulära kontraktioner, dessa kontraktioner kan 
identifieras som tre olika faser. Dessa faser är den excentriska (förlängning av agonisten) 
fasen, amorteringsfasen och den koncentriska (förkortning av agonisten) fasen. Målet med 
den plyometriska träningen är att minska tiden mellan den excentriska och koncentriska 
kontraktionsfasen, det vill säga förkorta amorteringsfasen (Clark & Wallace, 2003). 
Plyometrisk träning syftar till att framkalla hög stretchpåverkan. Detta sker genom en 
förändring i de elastiska egenskaperna hos muskelfibrerna som lagrar elastisk energi och ökar 
aktiveringsstadiet innan en kontraktion samt förbättrar stretchreflexen för att producera en 
explosiv koncentrisk muskelkontraktion. Dessa delar har sagts förbättra den neuromuskulära 
adaptionen som leder till förbättring i utföranden som kräver stretch-shortening cykel (SSC) 
(Impellizzeri et al., 2007; Fatourus, Jamurtas, Leontsini, Taxildaris, Aggelousis, Kostopoulus 
& Buckenmeyer, 2000).  
 
  Stretch-shortening cykeln 
En SSC används för att accelerera kroppen eller en kroppsdel (Hoffman, 2002). Plyometrisk 
träning består till stor del utav SSC övningar med utgång från flerledsövningar, snabba 
excentriska faser och explosiva koncentriska muskelkontraktioner som effektiviseras av 
stretchreflexen (Impellizzeri et al., 2007). Stretchreflexen innebär att muskelspolar sänder 
signaler till ryggmärgen som en reaktion på plötslig uttänjning av muskeln, detta resulterar i 
en kontraktion (Lockwood & Brophey, 2004). För att genomföra en SSC krävs en god 
koordination av muskelgruppernas agonister, antagonister och synergister. SSC sker väldigt 
snabbt, under cykeln måste agonisterna och synergisterna utveckla en stor kraft på en relativt 
kort tidsperiod. För att maximera nyttan av SSC måste antagonisterna vara avslappnade då 
agonisterna och synergisterna är aktiva (Hoffman, 2002). Syftet med SSC är att göra den sista 
handlingen (koncentriska fasen) mer kraftfull än om den skulle vara resultatet av enbart 
koncentriskt arbete (Komi, 1992). SSC kan delas in i snabbt eller långsamt utförande 
beroende på kontakttiden med marken (Fleck & Kraemer, 2004). En långsam SSC är > 250 
millisekunder och kan mätas med hjälp av ett stillastående jämfotahopp, en snabb SSC är       
< 250 millisekunder och kan mätas med hjälp av ett så kallat drop jump. I den initiala fasen av 
ett sprintutförande är amorteringsfasen längre (långsam SSC) än under maximal hastighet då 
SSC är som kortast (kort amorteringsfas) (Cronin & Hansen, 2005).  
 
Tillämpad plyometri 
Ett plyometriskt träningsprogram utmanar utövaren till att utveckla och tillämpa styrka genom 
ett stort antal olika flerledsövningar i tilltagande högre hastigheter (Adams, O´Shea, O´Shea 
& Climstein, 1992). För att erhålla en positiv effekt av plyometrisk träning är det nödvändigt 
att ha en god styrkegrund (Fatourus et al., 2000; Hoffman, 2002; Impellizzeri et al., 2007), då 
de flesta plyometriska övningar innebär en stor kraftpåverkan på det muskuloskelatala  
systemet. Den kraftpåverkan som uppstår är ett resultat av att merparten plyometriska 
övningar grundas på accelerationsförmåga (F=m*a), en hög acceleration genererar en större 
kraft då massan är densamma. En god bålstabilitet och en bra kondition är viktigt att inneha 
vid genomförandet av plyometrisk träning då även den mest erfarna och koordinerade 
idrottare kan vara i riskzonen för skada om den fysiska förmågan inte är tillräcklig (Roberts, 
2001). 
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Intensiteten i plyometrisk träning bestäms av hur komplex övningen är, att öka eller lägga till 
vikter kan även det vara ett sätt att öka intensiteten. Ytterligare ett sätt att förändra intensiteten 
är att genom höjdförändringar via gravitation erhålla en högre eller lägre acceleration på 
massan (kroppen). Att förändra kontakttiden med marken påverkar också intensiteten för ju 
kortare markkontakt desto större kraftutveckling per tidsenhet och ju längre markkontakt 
desto mindre kraftutveckling per tidsenhet. Volymen på den plyometriska träningen bestäms 
av antalet fotisättningar som sker under träningspasset. Antalet fotisättningar är ett sätt att 
bestämma och övervaka träningsvolymen, särskilt vid hoppövningar. Hur många plyometriska 
träningspass som kan genomföras under en vecka beror på intensiteten/komplexiteten i 
övningarna som genomförs under träningspasset, det beror även på vilken tid på säsongen 
träningen genomförs (Hoffman, 2002) ytterligare en faktor som spelar in är 
träningsbakgrunden hos utövaren (Fatorus et al., 2000). Vilotiden mellan seten i ett 
plyometriskt träningsprogram bör vara mellan 1-2 minuter. Innan den plyometriska träningen 
startar bör idrottarna värma upp i cirka 15 minuter med lågintensiv löpning (Impellezzeri et al, 
2007). Om en idrottare utför mer än två dagar med plyometrisk träning per vecka är det 
enormt viktigt med tillräcklig vila då denna träningsform inte ska utföras dagar efter varandra 
eller allt för tätt (Roberts, 2001).     
 
Plyometrisk träning ska helst utföras på plana ytor för att framkalla hög stretchpåverkan. Det 
är viktigt att utföra träningen på en yta som inte är helt stum för att minska påfrestningen på 
den muskuloskeletala systemet och minska risken för skador (Impellezzeri et al, 2007). Syftet 
med studien, genomförd av Impellezzeri et al. (2007), var att jämföra effekterna av 
plyometrisk träning, på ömhet i muskulaturen, vertikalhopp och sprintkapacitet, utfört på 
sand- och gräsunderlag. Fyrtiofyra fotbollsspelare delades upp i en sandgrupp och en 
gräsgrupp. Under försäsongsperioden fick båda grupperna utföra ett fyra veckor långt 
plyomteriskt träningsprogram. De huvudsakliga upptäckterna i den utförda studien var att 
plyometriska övningar utfört på sand gav liknande förbättringar i sprintutföranden, 
annorlunda respons i hoppförmåga och medförde en minskad muskelömhet jämfört med 
plyometri utfört på gräs. Hoppövningar utförda i sand kräver ett mer intensivt frånskjut i den 
koncentriska fasen, än hoppövningar på gräs, förmodligen för att kompensera att sanden 
absorberar muskelns elasticitet och att vristen hamnar i en ogynnsam vinkel, detta genererar 
en långsammare SSC. I gräsgruppen förbättrades den excentriska fasen vilket är bra vid 
träning av en kort SSC. Både sand- och gräsytor resulterade i en positiv förändring av sprint- 
och hoppförmåga. Från studiens resultat drog Impellezzeri et al. (2007) slutsatsen att 
plyometrisk träning med fördel utförs på olika underlag hela tiden då detta ger olika effekt på 
det neuromuskulära systemet relaterat till SSC.  
 
   Plyometri och explosivitet 
En studie genomförd av Wilson, Murphy, och Giorgi (1996) visade på att styrketräning och 
plyometrisk träning gav olika påverkan på det neuromuskulära systemet. I studien deltog 
fyrtiofem manliga studenter som enbart tränat styrketräning det senaste året och ingen utav 
deltagarna var elitidrottare samt att ingen av de deltagande tidigare hade utfört ett 
plyometriskt träningsprogram. Deltagarna delades upp i tre grupper; en styrketräningsgrupp, 
en grupp med inriktning på plyometrisk träning och en kontrollgrupp. Studien pågick under 
åtta veckor med två träningspass i veckan. Styrketräningsgruppen utförde utfalls- och 
bänkpress övningar. Gruppen med inriktning på plyometrisk träning utförde djup hopp för den 
nedre extremiteten och kast med medicinboll för den övre extremiteten. Resultatet från 
studien visade att styrketräning jämfört med plyometrisk träning främjar koncentriskt 
utförande i större utsträckning. Dock främjar plyometrisk träning den excentriska RFD mer än 
styrketräning. På så vis är det bra att kombinera dessa två träningstyper för att förbättra SSC, 
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istället för att enbart genomföra isolerad träning. Syftet med Adams, O´Shea, O´Shea och 
Climstein´s (1992) studie var att jämföra tre träningsprogram (styrka, plyometriskt, styrka + 
plyometriskt) med varandra för att ta reda på vilket av dessa träningsprogram som var mest 
effektivt till att förbättra kraftproduktionen i höft- och lårmuskulaturen. Kraftproduktionen 
mättes i ett vertikalt hopp. Resultatet visade på att det kombinerade programmet gav mest 
effekt. Studien åskådliggör det nära samarbetet mellan neuromuskulär verkan (rekryteringen 
av muskelfibrer och underlättandet av stretchreflexen) och dynamisk styrkeprestation. Det 
åsyftas att den plyometriska träningen underlättar för det neuromuskulära systemet att gå från 
excentrisk till koncentrisk kontraktion, genom vilket en maximal ballistisk kraft genereras. Ett 
kombinerat träningsprogram gynnar utövare som tävlar inom idrotter med omedelbara 
kraftmoment. Även Fatourus et al. (2000) genomförde en studie med syfte att ta reda på om 
enbart plyometrisk träning eller plyometrisk träning i kombination med viktträning kunde 
förbättra utvalda variabler på vertikala hopprestationer och benstyrka. Resultaten indikerar att 
långsiktig plyometrisk träning kan förbättra den vertikala hoppförmågan men kombinationen 
med viktträning är än mer fördelaktig i detta syfte (p<0,05). Kombinationen av olika 
träningsmetoder främjar alla kvaliteter av muskelkraft och styrka. Studien visade även på 
motstridiga resultat gentemot tidigare forskning, inom vilken det framförs att plyometrisk 
träning och styrketräning inte är rekommenderat att genomföras under samma dag. Resultaten 
visar att det går att genomföra dessa två träningsvarianter om tillräckligt med vila erhålls 
mellan passen. 
 
I en studie genomförd av Kyröläinen, Avela, McBride, Koskinen, Andersen, Sipilä, Takala 
och Komi (2005) var syftet att undersöka förändringar i muskelstruktur och neuromuskulär 
prestation framkallat av femton veckors kraftträning med explosiva muskelövningar för de 
nedre extremiteterna. Resultaten visade på att den maximala RFD ökade signifikant (p<0,05) 
för knäextensorernas muskulatur under de första tio veckorna av träning, även den vertikala 
hopphöjden ökade signifikant, det noterades dock inga förändringar i muskelaktiviteten. 
Ökningen i vertikal hopphöjd förklarar Kyröläinen et al. (2005) med att det skett en 
modifikation i strategin för kontrollen av lederna och/eller en ökad kapacitet i RFD hos 
knäextensorernas muskulatur. Gruber och Gollhofer (2004) genomförde en studie där syftet 
var att undersöka de funktionella anpassningarna på de explosiva styrkekvaliteterna hos 
benens extensormuskulatur till en specifik sensomotorisk träning, under maximala 
isometriska rörelser. Stabiliseringsövningarna gick ut på att utövaren skulle behålla balansen, 
träningen fokuserades på hamstrings- och quadricepsmuskulaturen. Som ett resultat av 
träningen ökade den maximala RFD signifikant utan att öka den maximala styrkan. Studien 
klargör att moderat sensomotorisk träning påverkar neuromuskulära anpassningar och primärt 
påverkar den sensomotoriska träningen styrkekapaciteten i början av en isometrisk rörelse. 
Med detta som bakgrund antas det i studien att denna typ av träning är fördelaktig för att 
främja explosiva muskelaktioner. Det antas även att vinningen av neuromuskulär aktivering 
kan ha uppstått ur ökade reflexkopplingar på ryggmärgsnivå.   
 
   Plyometri och acceleration/riktningsförändringar 
Brown, Ferrigno och Santana (2000) menar att förmågan att deaccelerera, göra en förflyttning 
och accelerera hos en idrottare bestäms av den explosiva styrkan. Enligt Markovic et al. 
(2007) visar biomekaniska studier gjorda på sprintträning att denna träningsform kan leda till 
en produktionsförbättring av muskelkraft. I starten och i accelerationsfasen, vid sprint, 
accelererar idrottaren kroppen främst genom en explosiv koncentrisk kraftproduktion av både 
knä- och höftextensorernas muskulatur. I denna fas är det viktigt att kunna producera en stor 
koncentrisk kraft och samtidigt generera en hög hastighet. Markovic et al. (2007) studie visar 
att sprintträning representerar en komplex ballistisk rörelse som kräver både koncentrisk 
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explosiv kraftproduktion och explosiv SSC av mestadels benens extensoriska muskulatur. 
Efter de tre första stegen i ett sprintutförande uppstår en SSC påverkan samt att en stor 
explosiv kraftproduktion utvecklas. Även plyometrisk träning kräver en explosiv 
kraftproduktion men involverar mindre muskelmassa som inverkar på utförandet främst under 
SSC. Plyometrisk träning kan förbättra korta sprintutföranden i lika stor utsträckning som 
traditionell sprintträning. Miller, Herniman, Ricard, Cheatham och Michael (2006) 
genomförde en studie med syftet att bestämma om ett sex veckor långt plyometriskt 
träningsprogram kan förbättra en idrottares agility. Detta då plyometriska övningar ofta 
inkluderar stopp och start samt explosiva riktningsförändringar, dessa komponenter anses 
främja agility. Undersökningsdeltagarna delades in i en plyometrisk träningsgrupp och en 
kontrollgrupp. De plyometriska övningarna var avsedda för nedre extremiteterna och 
genomfördes två dagar i veckan. Resultatet visade på att den plyometriska träningsgruppen 
hade förbättrat agilitytesttiderna (T-test och Illinois Agility Test) gentemot kontrollgruppen. 
Förbättringen antas bero på antingen bättre rekrytering av motoriska enheter eller neurala 
adaptioner. Studien visar på att idrottsutövaren kan använda plyometriska övningar för att 
bryta monotonitet i träningen samt för att förbättra styrka och explosivitet samtidigt som 
kvickhet utvecklas. Ytterligare en upptäckt var att förbättringar i agility kan uppvisas efter 
bara sex veckor, vilket anses vara användbart under en förberedelseperiod. 
 
Plyometri och ishockey 
På isen behöver en ishockeyspelare utveckla muskelstyrka, kraft och anaerob uthållighet. 
Under off-season perioden kan det vara svårt att simulera denna träning på grund av frånvaron 
av is (Mascaro, Seaver & Swanson, 1992). Enligt Behm, Wahl, Button, Power och Anderson 
(2005) finns det en direkt korrelation mellan prestationer på isen och ishockeyspelarens fart 
samt snabbhet utanför isen. Då träning av fart och snabbhet utanför isen utförs korrekt kan 
detta förbättra farten och snabbheten på isen (Domer, 2005). Skridskoåkning kräver en 
explosiv koncentrisk kraftutveckling. SSC utförandet i ishockey är långsamt på grund av 
skridskoskärens karaktäristiska drag, muskelkontraktionen vid ett skridskoskär varar i en 
tredjedel av en sekund (324-384 millisekunder) (Behm et al., 2005). Behm et al. (2005) menar 
att skridskoåkning inom ishockey inte involverar en signifikant SSC komponent utan att det 
snarare är impulskomponenten (kraft utövad under en bestämd period) som är avgörande för 
skridskofärdigheten hos utövaren. Syftet med studien var att undersöka korrelationen mellan 
åkhastigheten på is och utvalda fysiologiska mätningar (exempelvis balans och benpress) samt 
att bestämma den relativa aktiviteten i nedre extremitetens muskulatur med ett antal 
skridskoåknings aktiviteter. Resultaten visade på att maximal åkhastighet korrelerade 
signifikant med både sprinthastighet och balans (p<0,005). Slutsatser som Behm et al. (2005) 
drar av studiens resultat är att i syfte att förbättra skridskosnabbhet vore det bättre att träna 
aktiviteter med hög amplitud vilket resulterar i längre kontakttider med marken (mer betoning 
på impulsen), balans och träna upp förmågan att utveckla kraft under ostabila förhållanden.  
 
Ishockey är som tidigare konstaterats en explosiv idrott och plyometriska övningar främjar 
explosiviteten. Det har även konstaterats att en ishockeyspelare behöver explosiv styrka för att 
prestera på isen. Då Behm et al. (2005) funnit en korrelation mellan prestationen på och 
utanför isen kan plyometrisk träning vara en bra metod för ishockeyspelare att träna, även om 
själva träningen inte är helt idrottsspecifik. Detta innebär att även om SSC inte är signifikant 
avgörande för själva skridskoåkningen är det ändå av intresse att använda träningsmetoder 
som främjar SSC komponenten.  
 
På juniornivå kan ishockey beskrivas med intensiva inhopp på nästan 90 sekunder. Matcherna 
består av tre stycken 20 minuters perioder med cirka 12-15 minuters vila mellan varje period. 
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För att nå högre nivåer krävs det att juniorspelarna bygger upp muskelstyrka och snabbhet. 
Att uppnå muskelstyrka och snabbhet i en tidig ålder är optimalt för att förbättra 
juniorspelarnas chanser till att nå de högre ligorna (Greer, Serfass, Picconatto & Blatherwick, 
1992; ref. i Lockwood & Brophey, 2004). En ishockeyspelare måste behärska många olika 
atletiska kvaliteter så som snabbhet, riktningsförändringar, styrka, balans, stabilitet och 
flexibilitet, samtidigt som denne förflyttas på smala skridskoskenor (Pollit, 2003). Under 
begreppet snabbhet är den viktigaste aspekten hos en ishockeyspelare accelerationssnabbhet, 
då åksträckorna i maximal snabbhet begränsas av sargen. Riktningsförändringar uppstår via 
linjer, motspelare och sarg (Gustavsson et al., 1992a). Alla förflyttningar inom ishockey är 
helkroppsrörelser vilka involverar flera leder samtidigt och är av explosiv karaktär. Inom 
ishockey sker många av förflyttningsmomenten på ett ben, därför är det viktigt att vara så 
specifik som möjligt vid träning av dessa moment. Skridskoåkningen frestar på ben- och 
höftmuskulaturen och det är av vikt att dessa muskelgrupper är starka, flexibla och 
balanserade i styrka (Pollit, 2003). En god bålstyrka är av betydelse både i 
skadeförebyggande- och i prestationssyfte, en stark bål hjälper till att överföra kraft 
(Gustavsson et al., 1992a). Enligt Lockwodd och Bropheys (2004) studie genomförd på 
juniorishockeyspelare, vilka fick träna efter ett fyra veckor långt plyometriskt 
träningsprogram, visade resultatet att plyometrisk träning hade en positiv effekt på 
muskelstyrkan och maximal åkhastighet hos juniorishockeyspelare. En kombination av 
plyometrisk träning och vanlig traditionell styrketräning är därmed att föredra.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det inom traditionell styrketräning kan vara svårt att 
anpassa hastigheten på övningen så att den överensstämmer med hastigheten på specifika 
moment i idrotten. Plyometrisk träning kan vara ett sätt att belasta musklerna samtidigt som 
idrottsspecifik hastighet bibehålls under utförandet. För att erhålla en positiv effekt av den 
plyometriska träningen är det dock viktigt att ha en god styrkegrund. Plyometrisk träning 
består till stor del av SSC övningar dessa övningar kan delas upp i snabbt eller långsamt 
utförande beroende på kontakttiden med marken. Den plyometriska träningen kan med fördel 
utföras på olika underlag vilket leder till olika långa/korta SSC. Ishockeyns karaktär innebär 
att SSC utförandet är långsamt och kraftproduktionen som krävs vid skridskoåkning är 
explosiv koncentrisk. Flertalet tidigare studier (Wilson et al., 1996; Adams et al., 1992; 
Kyröläinen et al., 2005) visar på att kombinationen av traditionell styrketräning och 
plyometrisk träning främjar alla kvaliteter av explosivitet, styrka, acceleration och 
riktningsförändringar. Denna kombination kan användas inom ishockey som kräver 
komponenterna kraft och hastighet för att producera effekt till skridskoåkningen. 
 
Studiens valda inriktning känns intressant då plyometrisk träning förekommer inom flertalet 
olika idrottsgrenar och att det, med denna träningsform, går att träna flera olika 
idrottsfärdigheter. Något som, av författarna, anses vara spännande med träningsmetoden är 
att exempelvis en längdhoppare och en ishockeyspelare kan genomföra ungefär samma 
övningar men med helt olika syften och mål. Av intresse är att förvärva kunskaper inom 
området explosiv träning och dess komponenter ur ett fysiologiskt perspektiv och samtidigt få 
en insikt i hur ett träningsprogram rent praktiskt bör utformas. Med kunskapen om den 
fysiologiska aspekten av plyometrisk träning och den tillämpade vetskapen om vad som bör 
tas i beaktning vid utformandet av ett plyometriskt träningsprogram är det av intresse att 
försöka utforma ett eget träningsprogram anpassat till ishockeyn och dess krav. Avsikten är 
att detta träningsprogram kommer att resultera i en förbättring av utvalda färdigheter, vilka 
enligt tidigare forskning (Gustavsson et al., 1992a; Pollit, 2003) anses vara viktiga för en 
ishockeyspelares prestation. 
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Syfte 
Syftet med studien är att genom ett sammanlagt nio veckor långt plyometriskt 
träningsprogram, under off-season perioden, undersöka effekten på accelerationsförmåga, 
snabbhet i riktningsförändringar och kraftutveckling i nedre extremiteterna hos manliga 
juniorishockeyspelare.  
 
Frågeställningar  
- Kommer det plyometriska träningsprogrammet ha någon effekt på                 

undersökningsdeltagarnas a) accelerationsförmåga, b) snabbhet i riktningsförändringar, 
c) kraftutveckling? 

- Vilken effekt hade det plyometriska träningsprogrammet på undersökningsdeltagarnas a) 
accelerationsförmåga, b) snabbhet i riktningsförändringar, c) kraftutveckling? 

    
   Begreppsdefinitioner 
- Acceleration: graden av förändring i hastighet. 
- Accelerationsförmåga: förmågan att förändra hastigheten. 
- Power (kraftutveckling): förmågan att generera störst mängd kraft på så kort tid som möjligt. 
- Agility: förmågan att deaccelerera, accelerera och ändra riktning snabbt samtidigt som en         
god kroppskontroll bibehålls utan att förlora i snabbhet/fart. Agility är nära relaterat till balans 
då det krävs att idrottaren kan reglera de förändringar av tyngdpunkten som inträffar då denne 
i en rörelse genomgår posturala förändringar.  
(Brown, Ferrigno & Santana, 2000)  
  
Avgränsningar 
Grundträningsprogrammen genomfördes under fyra veckor i ishallens styrketräningslokal. 
Det fanns en begränsad tillgång till styrketräningsredskap och utrymme. Detta innebar att 
även grundträningsprogrammen blev begränsade i utformandet av vissa övningar. De 
plyometriska träningsprogrammen genomfördes utomhus på gräs- och löparbanaunderlag. 
För- och eftertesterna genomfördes inomhus på trägolv. 
 
De utformade träningsprogrammen genomfördes på måndagar då det var träningsledigt på 
tisdagar, resterande vardagar genomfördes annan organiserad träning vilken var inriktad på 
styrka och kondition. Det fanns inget som kontrollerade hur mycket träning som utfördes 
utöver den organiserade träningen. 
 
I studien togs ingen hänsyn till det individuella träningstillståndet eller vilken position i laget 
undersökningsdeltagarna hade, alla undersökningsdeltagare genomförde lika många 
repetitioner och set. Detta då det inte fanns tid till att utveckla individuella träningsprogram 
samt författarnas förkunskaper gällande undersökningsdeltagarnas träningstillstånd. 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
Totalt femton undersökningsdeltagare deltog i studien varav åtta genomförde eftertesterna. 
Deltagarna i studien var mellan 15-16 år gamla. Samtliga undersökningsdeltagare i studien 
var manliga juniorishockeyspelare från Halland med omkring tio års ishockeyerfarenhet. 
Tävlingsnivån för deltagarna är J18 division 1 norra, region syd. Valet av undersökningsgrupp 
grundades på författarnas egna kontaktnät och tillgänglighet till undersökningsdeltagare. 
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 Instrument 
För genomförandet av studiens tester användes högskolan i Halmstads idrottshall samt 
laboratoriet för fysiologi och biomekanik. Tre tester/mätinstrument genomfördes/användes 
både före och efter träningsperioden för att bestämma resultatet. De mätinstrument som 
användes var Harres test, Muscle Lab model 4000 (Ergotest Technology, Norge) 10 meter 
Sprint test och Power and Force explosiv knäböjning i Smith-maskin. Enligt Svenska 
ishockeyförbundet (Gustavsson et al.,1992b) är Harres test väl använt inom den åldersgrupp 
som testas. Undersökningsdeltagarna värmde upp utomhus under 5-10 minuter innan testerna 
påbörjades. Först genomfördes sprinttestet därefter Harres test och sist genomfördes den 
explosiva knäböjningen. 
 
   Muscle Lab Sprint test, acceleration tio meter 
Efter fem meter och fram till tio meter i ett sprintlopp identifieras som accelerationsfasen 
(Cronin & Hansen, 2005). Testet består av löpning på en distans av 10 meter och används för 
att bestämma accelerationsförmågan. Utrustning som krävs är fyra stycken fotoceller, fyra 
stycken stativ, måttband, datainsamlingsenheten Muscle Lab programmet Sprint test (Ergotest 
Technology, Norge). Tiderna för varje sprint registrerades i datorprogrammet Muscle Lab, 
den snabbaste tiden utav två försök registrerades. Banans utformning (se figur 1) bestod av 
två par fotoceller placerade med tio meters mellanrum. Undersökningsdeltagarna placerades 
två meter bakom första paret fotoceller i startposition, undersökningsdeltagarna startade testet 
på eget initiativ. Undersökningsdeltagarna ombads att sikta på ett riktmärke placerat fem 
meter bakom det sista paret fotoceller för att ej slå av på farten och erhålla en så snabb tid som 
möjligt. 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

Start 
bakom 

Figur 1. Banutformning för accelerationstest 10 meter. 

Mål 

Riktmärke 

Distans 
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  Harres test 
Harres test avser att mäta snabbhet i riktningsförändringar samt kropps- och rumsuppfattning 
(Gustavsson et al., 1992b). Testet är en hinderbana (se figur 2) innehållande följande moment 
kullerbytta, rundning av kon, hoppa över och krypa under häckar. Utrustning som krävs är tre 
höj- och sänkbara häckar, gymnastikmatta, kon och tidtagarutrustning. Häckarnas höjd sattes 
till 84 centimeter enligt riktlinjer från Svenska Ishockeyförbundet (Gustavsson et al.,1992b). 
Undersökningsdeltagaren placeras på startlinjen precis bakom gymnastikmattan, i 
startposition. Tid tas manuellt med hjälp av tidtagarur från startsignal tills det att 
undersökningsdeltagaren passerar mållinjen med första foten. Den snabbaste tiden utav två 
försök registrerades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 2. Banutformning för Harres test. 
 
  Muscle Lab Power and Force, explosiv knäböjning  
Testet består av att undersökningsdeltagaren utför en isolerad koncentrisk knäböjning från 90 
grader i Smith-maskin och avser att mäta kraftproduktionen (power) i Watt (W). Utrustning 
som krävs är Smith-maskin, kontrollpinne, datainsamlingsenheten Muscle Lab programmet 
Power and Force (Ergotest Technology, Norge), linjär omkodare (linear encoder) fästs på 
stången. Undersökningsdeltagaren placerades i Smith-maskinen med axelbrett avstånd mellan 
fötterna. Stången placerades på nackens mjukdelar. Undersökningsdeltagaren ombads att 
flektera i knäleden till 90 grader (se bild 1), därefter utfördes ett maximalt koncentriskt 
frånskjut. En pinne användes för att hjälpa undersökningsdeltagaren att hitta 90 graders vinkel 
i knäleden. Det bästa resultatet utav två försök registrerades i Muscle Lab. Inga extra vikter 
lades på stången, vars vikt var 20 kilogram.   
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Bild 1. Explosiv knäböjning i Smith-maskin 
 
Procedur  
Kontakt med lagets tränarstab togs via telefon. Ett möte anordnades för diskussion av 
träningsupplägg. Författarna genomförde en presentation av varandra och träningsupplägget 
för undersökningsdeltagarna innan ett träningspass. Informationsblanketter om informerat 
samtycke, vilka innehöll upplysningar om frivilligt deltagande och rätten att när som helst 
avbryta deltagandet i studien, delades ut till undersökningsdeltagarna.  
Författarna genomförde varje träningstillfälle tillsammans med undersökningsdeltagarna och 
såg till att övningarna utfördes på ett korrekt sätt. Grundträningsprogrammet inleddes med tre 
kilometers löpning, i cirka 15  minuter, därefter styrketräning stationsvis med fokusering på 
ben och bål, se bilaga 1-4. Varje grundträningsprogram varade i mellan 90 och 120 minuter, 
inklusive uppvärmning, nedvarvning och stretch. Fyra veckor senare genomfördes förtesterna 
(test 1). De plyometriska träningsprogrammen baserades på övningar från Domer (2005) samt 
Brown, Ferrigno och Santana (2000). Varje plyometriskt träningsprogram varade mellan 45 
till 60 minuter, inklusive uppvärmning. Efter förtesterna påbörjades ett tvåveckors 
plyometriskt träningsprogram, se bilaga 5, vilket följdes av ett treveckors plyometriskt 
träningsprogram, se bilaga 6. Därefter gjordes ett uppehåll på två veckor med egen träning, se 
bilaga 7. Avslutningsvis genomfördes ytterligare ett plyometriskt träningsprogram, se bilaga 
8, under tre veckor. Sjutton dagar efter att det sista träningsprogrammet avslutats 
genomfördes sluttesterna (test 2), en och en halv vecka försenat enligt planeringen. 
Förseningen berodde på tekniska problem med utrustningen. 
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  Tidsplanering 
Tabell 1. Tidsplanering för plyometriska träningsprogram 
v. 19 Grundträning se Bilaga 1 
v. 20 Grundträning se Bilaga 2 
v. 21 Grundträning se Bilaga 3 
v. 22 Grundträning se Bilaga 4 
v. 23 Förtest + Plyometri se Bilaga 5 
v. 24 Plyometri se Bilaga 5 
v. 25 Plyometri se Bilaga 6 
v. 26 Plyometri se Bilaga 6 
v. 27 Plyometri se Bilaga 6 
v. 28 Individuell träning se Bilaga 7 
v. 29 Individuell träning se Bilaga 7 
v. 30 Plyometri se Bilaga 8 
v. 31 Plyometri se Bilaga 8 
v. 32 Plyometri se Bilaga 8 
v. 34 Eftertest 
 
Bortfallsanalys 
Bortfallet på sju undersökningsdeltagare berodde på yttre faktorer och omständigheter som ej 
kunde rådas över. Det totala antalet som deltog i studien blev åtta. 
 
Dataanalys  
För analysen av den insamlade datan används ett icke-parametriskt test, då datan är på 
kvotskalenivå, det vill säga variablerna kan rangordnas och har en absolut nollpunkt, samt att 
antalet försökspersoner är lågt (Aronsson, 1999). Testet som användes för att studera 
signifikanta skillnader mellan för- och eftertest var Wilcoxon Signed Ranks Test i SPSS 
(Statistical Package of Social Science). 
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Resultat 
 

I Tabell 2 visas medelvärde, standardavvikelse och felmarginal för medelvärdet i Acc.1 och 
Acc.2. 
I Figur 3 visas testvärdena för 10 meter acceleration, då Acc.2<Acc.1 innebär detta en 
förbättring av testtiden. 
I Tabell 3 visas signifikanta skillnader mellan Acc.1 och Acc.2. 
Resultatet visar inga signifikanta skillnader mellan Acc.1 och Acc.2 (Z = -,68, N-ties = 8, p = 
,499)  
 
Tabell 2. One-Sample Statistics för acceleration 10 meter. 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Acc1 8 1,66 0,04 0,016 
Acc2 8 1,64 0,06 0,022 
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Figur 3. Resultat för 10 meter acceleration test 1 och test 2. 
 
Tabell 3. Test statistics för acceleration 10 meter 
 Acc.2-Acc.1 
Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

            -, 677 (a) 
                   ,498 

a Based on positive ranks 
b Wilcoxon Signed Ranks Test 
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I Tabell 4 visas medelvärde, standardavvikelse och felmarginal för medelvärdet i Harres1 och 
Harres2. 
I Figur 4 visas testvärdena för Harres test, då Harres2<Harres1 innebär detta en förbättring av 
testtiden. 
I Tabell 5 visas signifikant samband mellan Harres1 och Harres2. 
Resultatet visar på signifikant samband mellan Harres1 och Harres2 (Z = -2,52, N-ties = 8, p 
= ,012). 
 
Tabell 4. One-Sample Statistics för Harres test 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Harres1 8 12,36 0,38 0,13 
Harres2 8 11,08 0,76 0,27 
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Figur 4. Resultat för snabbhet i riktningsförändringar Harres test 1 och test 2. 
 
Tabell 5. Test statistics För Harres test 
 Harres2-Harres1 
Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

          - 2,521 (a) 
                   ,012 

a Based on positive ranks 
b Wilcoxon Signed Ranks Test 
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I Tabell 6 visas medelvärde, standardavvikelse och felmarginal för medelvärdet i Power1 och 
Power2. 
I Figur 5 visas testvärdena för Power and Force, då Power1<Power2 innebär detta en 
förbättring av testvärdet. 
I Tabell 7 visas signifikanta skillnader mellan Power1 och Power2. 
Resultatet visar inga signifikanta skillnader mellan Power1 och Power2 (Z = -1,54, N-ties = 8, 
p = ,123). 
 
Tabell 6. One-Sample Statistics för explosiv knäböjning 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Power1 8 978,54 195,45 69,10 
Power2 8 892,19 227,67 80,50 
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Figur 5. Resultat för explosiv knäböjning Power test 1 och test 2. 
 
Tabell 7. Test statistics för explosiv knäböjning 
 Power2-Power1 
Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

          - 1,540 (a) 
                   ,123 

a Based on positive ranks 
b Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Diskussion 
 
Syftet med studien var att genom ett sammanlagt nio veckor långt plyometriskt 
träningsprogram, under off-season perioden, undersöka effekten på accelerationsförmåga, 
snabbhet i riktningsförändringar och kraftutveckling i nedre extremiteterna hos manliga 
juniorishockeyspelare. Frågeställningarna i studien bestod av: Kommer det plyometriska 
träningsprogrammet ha någon effekt på undersökningsdeltagarnas a) accelerationsförmåga, b) 
snabbhet i riktningsförändringar, c) kraftutveckling? Vilken effekt hade det plyometriska 
träningsprogrammet på undersökningsdeltagarnas a) accelerationsförmåga, b) snabbhet i 
riktningsförändringar, c) kraftutveckling? I diskussionen som följer avses dessa 
frågeställningar besvaras. 
 
Resultatdiskussion  
Studiens resultat visade inga signifikanta skillnader mellan för- och eftertestet vilket innebär 
att ingen träningseffekt på accelerationsförmågan har uppnåtts med de plyometriska 
träningsprogrammen, för hela undersökningsgruppen. Detta går emot tidigare forskning 
(Lockwood & Brophey, 2004) vilken visat på att plyometrisk träning förbättrat 
sprintförmågan hos ishockeyspelare. För att kanske kunna erhålla ett liknande resultat i den 
aktuella studien hade det varit nödvändigt att de plyometriska träningsprogrammen pågått 
under en längre tid och framför allt fler träningspass per vecka hade genomförts. Detta hade 
troligtvis inneburit att accelerationsförmågan hos undersökningsdeltagarna hade förbättrats 
och ett signifikant samband kanske hade erhållits. En annan aspekt på att inga signifikanta 
skillnader uppkom kan vara att undersökningsdeltagarna som testats i tidigare forskning ofta 
har ett lägre träningstillstånd och på så sätt erhåller en större förbättring än vid tester på redan 
tränade undersökningsdeltagare. Enligt tidigare forskning (Markovic et al., 2007) är det 
viktigt att i accelerationsfasen kunna producera en stor koncentrisk kraft och samtidigt 
generera en hög hastighet. För en ishockeyspelare är det viktigt med accelerationssnabbhet då 
maximal snabbhet begränsas av sargen (Gustavsson et al., 1992a). Enligt Behm et al. (2005) 
finns det en korrelation mellan maximal åkhastighet på skridsko, sprinthastighet och balans. 
Det genomförda testet 10 meter sprint testar en snabb SSC. Det faktum att testerna 
genomfördes inomhus på trägolv och att själva träningen genomfördes utomhus på gräs- och 
löparbanaunderlag kan tänkas ha påverkat testresultaten. Detta då ett trägolv producerar en 
snabb SSC i förhållande till gräs och löparbanaunderlag som i sin tur producerar en snabb 
SSC i förhållande till sand och skridskoåkning, vilket överensstämmer med tidigare forskning 
(Impellizzeri et al., 2007). Det är möjligt att ett annorlunda resultat hade erhållits om testerna 
hade genomförts utomhus på samma underlag som träningen bedrivits med hänsyn till vilken 
SSC som produceras och eftersträvas. Ytterligare en tanke rörande resultatet på 
accelerationstestet kan vara att undersökningsdeltagarna ej tidigare i stor utsträckning har 
genomfört ren sprint-/accelerationsträning på mark, utan enbart på is. Vilket innebär att ett 
”nytt” rörelsemönster måste läras in och hann kanske inte adapterats på en önskvärd nivå 
under träningsperioden, detta kan tänkas vara en förklaring till att det inte uppstod någon 
märkbar förbättring på testtiderna. Det är svårt att avgöra vilken inverkan den uppnådda 
accelerationsförmågan på mark har i ishockeysammanhang, dock menar Behm et al. (2005) 
att den maximala åkhastigheten påverkas positivt. Detta är dock en aspekt som inte 
undersökts i den aktuella studien. Dock visar individuella resultat att fyra stycken 
undersökningsdeltagare marginellt har förbättrat testtiden. Det kan antas att de 
undersökningsdeltagare som förbättrat resultatet har erhållit en neuromuskulär adaption ur 
träningsprogrammet och på så sätt kan framkalla en högre stretchpåverkan vilket i sin tur 
leder till en kortare SSC, vilket bidrar till en snabbare accelerationsförmåga.  
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Studiens resultat visade på signifikanta samband mellan för- och eftertestet för 
riktningsförändringar vilket innebär att det, för hela undersökningsgruppen, har uppnåtts en 
träningseffekt med de plyometriska träningsprogrammen. Från resultatet kan det antas att 
undersökningsdeltagarna kan rekrytera motoriska enheter i större utsträckning än tidigare 
och/eller att neurala adaptioner har uppstått, då alla undersökningsdeltagare individuellt erhöll 
en förbättrad testtid. Detta är dock inget som går att fastställa då den aktuella studien inte 
undersökte denna aspekt av träningseffekten. Studiens resultat överensstämmer med vad 
Miller et al. (2006) kom fram till rörande förbättring av agilityförmågan genom ett 
plyometriskt träningsupplägg. Ytterligare en anledning till att alla undersökningsdeltagare 
förbättrade testresultaten kan vara att det plyometriska träningsprogrammet har resulterat i en 
ökad proprioception, då många av övningarna kräver en god kroppskontroll. Detta kan vara 
något som även påverkar ishockeyprestationen positivt genom att undersökningsdeltagarnas 
balans och koordination förbättras, vilket förmodligen leder till en säkrare och stabilare 
skridskoåkning. Undersökningsdeltagarnas förbättrade testresultat kan kanske bero på en 
ökning i den explosiva styrkekapaciteten, till följd av de plyometriska träningsprogrammen, 
vilket överensstämmer med vad Brown, Ferrigno och Santana (2000) anser om explosiv 
styrka och riktningsförändringar. Det kan antas att en förbättrad agilityförmåga hos en 
ishockeyspelare resulterar i bland annat snabbare starter och stopp samt ett smidigare 
närkampsspel, där det blir enklare att agera på motståndarens handlingssätt i spelsituationen. 
Det blir även enklare att följa med i spelet som helhet. En anledning till resultatutfallet kan 
tänkas vara att undersökningsdeltagarna redan besitter en grundläggande motorisk förmåga 
vad gäller riktningsförändringar, vilken har förvärvats via ishockeyspelandet. De genomförda 
plyometriska träningsprogrammen kan antas ha bidragit till att utveckla denna förmåga 
ytterligare i en positiv riktning. Det är svårt att avgöra hur stor del av det förbättrade resultatet 
som beror på att undersökningsdeltagarna har utvecklat en bättre agilityförmåga och hur 
mycket som beror på motorisk inlärning från det första testtillfället. Generellt sett beror en 
förbättring av testtider inom agility på inlärning. Med kännedomen att 
undersökningsdeltagarna inte tränat på Harres test kan det förmodas att den största delen av 
förbättringen ändå beror på en förbättrad agilityförmåga som erhållits via de plyometriska 
träningsprogrammen. Detta då undersökningsdeltagarna endast genomförde testet två gånger 
vid första testtillfället och därefter tog det nio veckor innan eftertestet genomfördes. 
Förbättringen av testtiderna kan bero på att många av de plyometriska övningarna och Harres 
test under utförandet kräver ett liknande rörelsemönster för att främja kraft och rörelseeffekt 
genom den omedelbara riktningsförändringen vid landning. Då undersökningsdeltagarna 
landar efter att ha hoppat över häcken kan det antas att markkontakttiden har förkortats och 
som en följd av detta förbättras testtiden beroende på ökning i muskelkraft och effektivare 
rörelser hos undersökningsdeltagarna. 
 
Den aktuella studiens resultat visar inga signifikanta skillnader mellan för- och eftertestet för 
kraftutveckling (power) vilket innebär att de plyometriska träningsprogrammen inte haft 
någon träningseffekt, för hela undersökningsgruppen. Detta beror med största sannolikhet på 
ett misstag vid eftertestet vilket medförde att för- och eftertest genomfördes på olika villkor. 
Detta då undersökningsdeltagarna under förtestet var instruerade att lyfta på hälarna vid 
utförandet av knäböjen, vid eftertestet var undersökningsdeltagarna dock instruerade att 
behålla hälarna i golvet vid utförandet. Det går därför inte att dra några riktiga slutsatser ur det 
befintliga resultatet. Från tidigare forskningsresultat (Wilson et al., 1996; Adams et al., 1992; 
Kyröläinen et al., 2005; Gruber & Gollhofer, 2004) kan det däremot antas att en förbättring av 
resultatet borde ha inträffat. En förbättring i testresultatet hade kunnat antas bero på en ökad 
RFD hos undersökningsdeltagarna. Vilket skulle inneburit en högre stretchpåverkan i 
strukturer det vill säga att mer elastisk energi bildas och lagras. En ökning i testresultatet hade 
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inneburit en ökning i power/effekt som förmodligen beror på att det koncentriska explosiva 
muskelarbetet förbättrats via de plyometriska träningsprogrammen. Vilket beror på att 
undersökningsdeltagarnas muskulatur kan producera en ökad mängd arbete per tidsenhet och 
använda kraften som utvecklas så snabbt och kraftfullt som möjligt. Ett förbättrat koncentriskt 
muskelarbete hos en ishockeyspelare kan bland annat medföra en kraftfullare skridskoåkning, 
vilket troligtvis genererar en ökad skridskosnabbhet. Detta är dock något som inte, även om 
giltiga testresultat erhållits, hade kunnat verifieras via den genomförda studien då det inte 
genomfördes några snabbhetstester på is.  
 
Träningsmoment och utförande 
Vid val av övning är det viktigt att tänka på den specifika muskel eller muskelgrupp som 
avser att tränas. Strukturerade övningar (flerledsövningar), kräver koordination mellan flera 
muskelgrupper, dessa övningar genererar mest muskelkraft och överför styrka till den 
specifika idrottsaktiviteten (Hoffman, 2002). Under utvecklandet av 
grundträningsprogrammen för nedre extremiteten var funktionella basövningar en central del 
då det kändes viktigt att ge undersökningsdeltagarna en god grund inför de kommande 
plyometriska övningarna, vilka är krävande för kroppens strukturer. Det krävs en styrkegrund 
hos utövarna för att få en positiv adaption av plyometrisk träning. Anledningen till att lättare 
plyometriska övningar implementerades tillsammans med traditionell styrketräning var att 
vänja undersökningsdeltagarna vid övningar som inte praktiserats kontinuerligt under tidigare 
träning. Det ansågs vara viktigt med en övergångsperiod bland annat för att inte 
undersökningsdeltagarna skulle skadas av påfrestningen från de plyometriska övningarna. 
Träningsperioden progresserade genom att intensiteten och volymen ökade efterhand som 
programmen pågick. Det var svårt att hitta bra övningar som var någorlunda idrottsspecifika 
samt att lära ut och instruera övningarna. Ett sätt att skapa en förståelse för tillvägagångssätt 
och svårighetsgrad för de plyometriska träningsprogrammen var att samtliga övningar 
testades av författarna själva. Möjligheten att få bygga vidare och utveckla 
undersökningsdeltagarnas teknik och synsätt på styrketräning har varit en utmaning. Detta då 
det inte var så lätt att få undersökningsdeltagarna att inse vikten av att bygga från grunden och 
att effekten av styrketräning är så mycket mer än muskelvolym. Den rådande inställningen 
hos flertalet av undersökningsdeltagarna var dock att styrketräning enbart handlade om att 
bygga muskler och bli större och att detta var samma sak som att vara stark. Även om 
muskelmassan är en viktig detalj för en ishockeyspelare borde inte fokuseringen vara på detta 
i 15-16 års åldern, utan att låta muskelmassan utvecklas successivt med åren. Till viss del 
frångick författarna den traditionella styrketräningen vid utformandet av 
grundträningsprogrammet exempelvis genom att använda Swissbollar.  
 
I ett plyometriskt träningsprogram behöver inte alla övningar vara idrottsspecifika det 
uppkommer ändå en viss träningseffekt på grund av adaptionen. Författarna är trots detta 
osäkra på om det fanns tillräckligt med bakgrundskunskaper vid utformandet av de 
plyometriska träningsprogrammen. Med den kunskap som finns nu hade vissa förändringar i 
träningsprogrammen genomförts. Många av övningarna hade blivit mer anpassade efter 
ishockeyns krav på SSC utförandet genom att utföras i sand istället för på gräs och löparbana. 
Vid planeringen av ett plyometriskt träningsprogram kan det vara fördelaktigt att ta hänsyn till 
vilket underlag övningarna ska utföras på, för att kunna få önskvärd effekt. En ide kan vara att 
ha en periodisering med olika underlag för olika faser samt att även våga testa nya 
träningsmetoder och experimentera med exempelvis olika underlag. Ytterligare en förändring 
som hade syftat till att få ut mer av de plyometriska övningarna hade varit att använda 
elastiskt motstånd i form av elastiska gummiband. Detta hade varit ett sätt att öka intensiteten 
i övningarna. En annan förändring vilken hade varit i linje med tidigare forskning (Wilson et 
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al., 1996; Adams et al, 1992; Fatorus et al., 2000) för att förhoppningsvis erhålla en bättre 
träningseffekt, hade varit att fortsätta med den traditionella styrketräningen under hela 
träningsperioden istället för att enbart ha plyometriska övningar de sista veckorna. Detta hade 
krävt mer tid i form av fler träningstillfällen per vecka vilket för den aktuella studien inte var 
ett möjligt alternativ.  
 
De plyometriska träningsprogrammen utfördes under sammanlagt nio veckor med ett avbrott 
på två veckor för individuell träning. Med tanke på hur få plyometriska träningar som faktiskt 
genomfördes är det positivt att studien erhöll ett signifikant samband på testet av 
riktningsförändringar. Alla undersökningsdeltagare var inte heller närvarande på alla 
träningstillfällen, vilket ytterligare reducerar träningseffekten. Detta är en, för studiens 
resultat, negativ aspekt som kanske kunde reducerats av fler träningstillfällen och en längre 
träningsperiod. Det kan även diskuteras om en juniorishockeyspelare (15-16 år) har de fysiska 
förutsättningarna för att genomföra ett  plyometriskt träningsprogram. Utifrån den erfarenhet 
författarna fått från träningsperioden kan det sägas att författarna är av den åsikten att de 
fysiska förutsättningarna finns, i alla fall hos den aktuella undersökningsgruppen. Naturligtvis 
finns det individuella skillnader som gör att vissa har bättre eller sämre förutsättningar att 
klara av ett plyometriskt träningsprogram. De individuella skillnaderna kan exempelvis bestå i 
antropometriska faktorer så som kroppsvikt och längd, tidigare träningstillstånd kan också 
spela in. Det är en intressant åldersgrupp att följa på så sätt att många av 
undersökningsdeltagarna inte har så mycket tidigare erfarenhet från styrketräning med yttre 
belastning och plyometrisk träning. En fördel utövare i denna åldersgrupp kanske kan erhålla 
ur plyometrisk träning är en ökad kroppskontroll. Detta kan vara fördelaktigt då många växer 
i denna ålder och kanske har svårt att kontrollera armar och ben i förhållande till resten av 
kroppen. 
 
Metoddiskussion 
Antalet undersökningsdeltagare som deltog i eftertestet (8 stycken) var för få för att erhålla 
signifikans vid bearbetningen av resultatet. En större undersökningsgrupp kunde troligen ha 
främjat studiens resultat och inneburit att generaliseringar rörande vad som framkommit ur 
studiens resultat hade kunnat göras. För att ytterligare stärka studiens resultat kunde en 
kontrollgrupp eller referensgrupp använts i syfte att styrka eller motsäga att det är de 
plyometriska träningsprogrammen som påverkat resultatutfallet. Kontrollgruppen hade kunnat 
bestå av ett annat lag som är lika i ålder och tävlingsnivå. 
 
Testinstrumenten som användes vid för- och eftertesterna var alla tillförlitliga i reliabilitet, 
dock kunde fotocellerna ha använts vid tidtagningen även på Harres testet för att eliminera 
den mänskliga faktorn. Vad gäller validiteten för Harres testet är det ett väl använt test inom 
ishockeyn för att testa riktningsförändringar. Tanken väcks om varför ett test som innebär att 
testpersonen ska hoppa över och krypa under häckar används inom ishockeyn där det inte 
direkt förekommer några hopp. En högre validitet på variabeln riktningsförändringar kanske 
hade erhållits om undersökningsdeltagarna fått genomföra ett test som är mer idrottsspecifikt. 
Ett förslag hade kunnat vara att överföra eller modifiera ett av de tester som genomförs på 
isen till marken. Validiteten på accelerationstestet anses vara god då de första tio metrarna av 
en sprint är en accelerationsfas. Testet i Smith-maskinen för den explosiva knäböjningen 
kunde haft en högre validitet genom att undersökningsdeltagarna istället utfört ett vertikal 
hopp, vilket hade givit ett bättre mått på explosivitetsaspekten. En annan metod som hade 
kunnat användas för att testa explosivitetsaspekten är kraftplattor där hopphöjden registreras. 
En intressant aspekt hade varit att genomföra tester på accelerationsförmåga och 
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riktningsförändringar på is istället för på mark då detta hade medfört ett mer idrottsspecifikt 
resultat.  
 
Det hade varit önskvärt att ha fler träningstillfällen för de plyometriska träningsprogrammen 
och genom detta kanske ha kunnat påverka träningseffekten positivt vilket hade medfört 
bättre testresultat. Det var dock praktiskt omöjligt bland annat på grund av tidsbrist. För att 
ytterligare få en uppfattning om träningsutvecklingen kunde ett mellantest genomförts. Detta 
hade varit intressant i syfte att bredda förståelsen för hur träningsadaptionen progresserar. En 
dokumentation av undersökningsdeltagarnas träningsfrekvens utanför den organiserade 
träningen kunde varit till hjälp vid diskussionen av det erhållna resultatet, då detta upplevdes 
vara en variabel som inte fanns kontroll över under studien.  
 
Implikationer  
Författarna anser att den genomförda studien kan ligga till grund för framtida studier inom 
området ishockey och plyometrisk träning med dess komponenter. Detta eftersom relativt få 
tidigare studier har undersökt träningseffekten av plyometrisk träning på ishockeyspelare. 
Studien kan kanske även bidraga till att väcka intresse inom ishockeykretsen att i större 
utsträckning använda och utveckla plyometrisk träning som ett komplement till den 
traditionella styrketräningen.  
 
Framtida forskning 
Forskningen är idag begränsad inom området  plyometrisk träning och dess träningseffekter 
på ishockeyspelare. Det borde ligga i ishockeyförbundets intresse för att bredda kunskapen på 
detta område. Det hade varit intressant att kunna ta del av en allmängiltig krav- och 
kapacitetsanalys för ishockeyn och dess utövare. Denna hade kunnat ligga till grund för 
utbildningen av tränare inom ishockey och skapa ett grundtänkande för vad som bör tränas 
och hur träningen bör utformas. Förslag på framtida implikationer kan vara att i tidig ålder 
introducera funktionell träning för utövarna, i syfte att generera stabilitet och balans som är 
viktiga faktorer inom ishockeyn. Det hade varit intressant med en studie på detta område som 
under ett antal år undersöker och jämför utvecklingen på avgörande faktorer inom ishockeyn 
hos utövare som genomför funktionell träning och en kontrollgrupp.   
 
Slutsats  
Det kan antas att den aktuella studiens plyometriska träningsprogram kan ha bidragit till en 
förbättring av snabbhet i riktningsförändringar hos undersökningsgruppen, vilket bland annat 
kan bero på en ökad neuromuskulär förmåga. Förmodligen bidrog de plyometriska 
träningsprogrammen även till en förbättring av explosiv kraftutveckling i de nedre 
extremiteterna, detta kan dock inte fastställas då för- och eftertest utfördes på olika villkor. 
Det kunde kanske erhållits positiva resultat för accelerationsförmågan hos 
undersökningsgruppen om den aktuella studien pågått under en längre tid och med fler 
träningstillfällen. Av författarna anses att den aktuella undersökningsgruppen hade de fysiska 
förutsättningar som krävdes för att genomföra de plyometriska träningsprogrammen. 
Författarna tror att det vore främjande för ishockeyn att bredda träningsperspektiven och våga 
ta del av andra träningsformer än de traditionella för att ytterligare utveckla idrotten och dess 
utövare. 
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Bilaga 1 
Grundträningsprogram 1, ben & bål. 
3 set med 12 repetitioner. 
 
Höft: 
Benlyft, ligger på sidan och trycker benet mor ett aktivt motstånd. 
Sittande benpress, 2 & 2 sitter med knäna mot varandra pressar in alternativt ut. 
 
Sit-ups, ligger raklång på marken reser sig till 45 grader utför raka lyft utan att gå ner i 
marken kompisen håller i fötterna. 
Stående benpress, står med ryggen mot en vägg ena benet i luften pressas upp mot aktivt 
motstånd under 30 sekunder. 
 
Knä (+höft): 
Knäböj, skivstång. 
Utfall, dynamiskt: utfall frånskjut med vikt i famnen 
           Skivstång 
Marklyft, skivstång 
90 grader mot vägg, 45 sekunder. 
Hängbron, Swissboll. 
Bäckenlyft, fötterna på en upphöjning. 
 
Underben: 
Tåhävningar, skivstång på ett ben. 
 
Bål: 
Fällkniven 
Sittande rotation med vikt, sitt som ett V med benen i luften samtidigt som rotation med 
vikt. 
Sit-ups med rotationer i ytterläge, kompisen håller i fötterna. 
Plankan, 45 sekunder. 
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Bilaga 2 
Grundträningsprogram 2, ben & bål. 
3 set med 12 repetitioner 
 
Höft: 
Benlyft, 2 & 2 ligger på sidan och trycker benet mot ett aktivt motstånd, 45 sekunder. 
Sittande benpress, 2 & 2 sitter med knäna mot varandra pressar in alternativt ut, 30 
sekunder. 
 
Sit-ups, 2 & 2 ligger raklång på marken reser sig till 45 grader utför raka lyft utan att gå ner i 
marken kompisen håller i fötterna. 
Stående benpress, 2 & 2 står med ryggen mot en vägg ena benet i lyften pressas upp mot 
aktivt motstånd under 30 sekunder. 
 
Knä (+höft): 
Knäböj, skivstång. 
Utfall, dynamiskt: utfall frånskjut med vikt framför kroppen + rot.           
            skivstång: ett ben i taget, stillastående utfall, behåll position  
 
90 grader mot vägg (fram- & baksida), 45 sekunder. 
Nordic hamstrings, 2 & 2, sitt på knä m rygg mot kompis som håller i fötterna, fall sakta 
framåt. 
 
Hängbron, Swissboll, ligg med axlar och nacke mot bollen lyft ett ben i taget. 
 
Underben: 
Tåhävningar, skivstång på ett ben. 
 
Bål: 
Fällkniven 
Sittande rotation med vikt, sitt som ett V med benen i luften samtidigt som rotation med 
vikt. 
Plankan, 45 sekunder. 
 



 25 

Bilaga 3 
Grundträningsprogram 3, ben & bål. 
3 set med 12 repetitioner 
 
Höft: 
Sit-ups, 2&2 ligger raklång på marken reser sig till 45 grader utför raka lyft utan att gå ner i 
marken kompisen håller i fötterna, håll vikt ovanför huvudet. 
Benlyft med boll, håll bollen under armhålan, sträck ut ena benet och håll statiskt i 30 
sekunder. 
Benkast 2&2, ligg på rygg, kompisen står bakom och knuffar ner benen mot golvet, fötterna 
ska stanna ovanför golvet, 25x3 rep. 
 
Knä (+höft): 
Knäböj, skivstång. 
Utfall, dynamiskt: utfall frånskjut med vikt framför kroppen + rot.           
            skivstång: ett ben i taget, stillastående utfall, behåll position  
 
90 grader mot vägg (fram- & baksida), 45 sekunder. 
Bryggan, ligg på rygg med fötterna på bollen, dra bollen sakta mot rumpan, skjut sedan sakta 
bollen ifrån dig. 
Bäckenlyft på boll, en fot på bollen och pressa hälen nedåt mot bollen och skjut bäckenet 
sakta uppåt, gå sedan sakta neråt igen. Det andra benet hålls i luften hela tiden. 
Stående viktrotation, stå med böjda knän, håll en vikt nere vid foten, lyft vikten över 
huvudet och rotera sedan ner till andra sidan. 
 
Underben: 
Tåhävningar, skivstång, på ett ben. 
 
Bål: 
Sittande rotation med vikt, sitt som ett V med benen i luften samtidigt som rotation med 
vikt. 
Plankan, 45 sekunder. 
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Bilaga 4 
Grundträningsprogram 4, Ben & Bål 
 
Höft: 
Sit-ups, 2&2, ligger med böjda knän, reser sig till 45 grader utför raka lyft utan att gå ner i 
marken kompisen håller i fötterna, håll vikt ovanför huvudet. 8x2 
 
Benlyft, ligg på sidan med armbågen i golvet, lyft upp höften, lyft upp det översta benet, 
börja i mitten för benet framåt till mitten bakåt och tillbaka till mitten. 8x2 på varje ben 
 
Hängande höftlyft, häng i chin-stången, lyft med raka ben upp mot huvudet. 8x2 
 
Knä (+höft): 
Knäböj, skivstång. 6x2 
 
Utfall, dynamiskt: utfall rotera över vikten åt det ben som är främst, gå framåt och rotera 
över vikten vid varje utfallssteg, 12x2           
            skivstång: ett ben i taget, klockan gå ut till 12, 13, 14, 15 höger, 12, 11, 10, 9 vänster. 
2 set på varje ben  
 
Bryggan, ligg på rygg med fötterna på bollen, skjut upp bäckenet, dra bollen sakta mot 
rumpan, skjut sedan sakta bollen ifrån dig. 8x2 
 
Bäckenlyft på boll, en fot på bollen och pressa hälen nedåt mot bollen och skjut bäckenet 
sakta uppåt, gå sedan sakta neråt igen. Det andra benet hålls i luften hela tiden. 8x2 på varje 
ben 
 
Stående viktrotation, stå med böjda knän, håll vikten nere vid foten, lyft vikten över huvudet 
och rotera sedan ner till andra sidan. 6x2 
 
Bål: 
Sittande rotation med vikt, sitt som ett V med benen i luften samtidigt som rotation med 
vikten. 8x2 
 
Plankan, 45 sekunder. 3 set 
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Bilaga 5              
Introduktion plyometrisk träning av ben & bål.  
 
Utomhus: 
Lätt uppvärmning bestående av löpning med riktningsförändringar ex sidhopp, indianhopp, 
baklängeslöpning i 10 minuter. 
 
8x2 rep x 4 set vid enbensövningar. 
8 rep x 4 set vid tvåbensövningar.  
 
Squat jump: börja höftbrett 90 grader i knäled, händerna bakom nacken, gör upphopp och 
landa i utgångsposition.  
Enbenshopp: 8 hopp framåt på höger ben byt därefter till vänster ben och gör ytterligare 8 
hopp framåt. 
Skridskohopp: hoppa framåt i sidled på ett ben i taget (zick-zack). 
Split squat: börja i utfallsposition, hoppa upp och byt ben i luften, landa med andra benet 
fram.  
Speed + riktningsförändring med stimuli: idrottarna står på rad, övningsledaren pekar åt 
det håll som idrottarna ska springa, löpningen är 5-6 steg därefter stopp.  
 
Gymmet:  
3 set med 12 repetitioner 
Höft: 
Sit-ups, 2&2 ligger raklång på marken reser sig till 45 grader utför raka lyft utan att gå ner i 
marken kompisen håller i fötterna, håll vikt ovanför huvudet. 
Benlyft med boll, håll bollen under armhålan, sträck ut ena benet och håll statiskt i 30 
sekunder. 
Benkast 2&2, ligg på rygg, kompisen står bakom och knuffar ner benen mot golvet, fötterna 
ska stanna ovanför golvet, 25x3 rep. 
 
Knä (+höft): 
Knäböj, skivstång. 
Utfall, dynamiskt: utfall frånskjut med vikt framför kroppen + rot.           
            skivstång: ett ben i taget, stillastående utfall, behåll position  
Bryggan, ligg på rygg med fötterna på bollen, dra bollen sakta mot rumpan, skjut sedan sakta 
bollen ifrån dig. 
Bäckenlyft på boll, en fot på bollen och pressa hälen nedåt mot bollen och skjut bäckenet 
sakta uppåt, gå sedan sakta neråt igen. Det andra benet hålls i luften hela tiden. 
Stående viktrotation, stå med böjda knän, håll en vikt nere vid foten, lyft vikten över 
huvudet och rotera sedan ner till andra sidan. 
 
Bål: 
Sittande rotation med vikt, sitt som ett V med benen i luften samtidigt som rotation med 
vikt. 
Plankan, 45 sekunder.  
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Bilaga 6 
Plyometriskt träningsprogram 2, hockey. 
Uppvärmning 10 minuter. 
 
Speed/Acc. 
Wall acceleration drill: stå i 45 graders vinkel mot väggen, använd armarna som stöd. Dra 
upp ena benet mot bröstet, då detta ben går ner igen dras stödjebenet upp mot kroppen.  
 
Let go: 2 & 2, stå framåtlutad i 45 grader framför kompisen som håller fast. Börja springa 
använd armar och ben, efter 5 steg släpper kompisen taget, spring iväg. 
 
Single-leg run through: 8-10 häckar, spring med ena benet över häckarna och det andra 
utanför häckarna. 
 
Lateral weave: placera ut 4 häckar, laterala steg över häckarna, byt håll och gör laterala steg 
tillbaka, efter sista häcken gör en spurt åt höger eller vänster. 
 
Plyometri/power. 
Stillastående sidohopp(laterala hopp) i backe: stå i eller i början av backen, utför sidohopp, 
ett ben i taget. 
 
Baklängeslöpning upp för backe: starterna kan varieras med vändningar eller liggandes på 
marken. 
 
Jämfotahopp över häck: kort kontakt med marken och sjunka ner djupt i landningen. 
 
Split squat: stå i utfallsposition, hoppa upp i luften och skifta ben, landa i utfallsposition med 
det andra benet fram.  
 
Quickness/first step acc. 
Quick feet: använd en agility stege, ett steg i varje ”hålrum”. 
 
Kosackhopp: stå med armarna uppåt, samtidigt som armarna går nedåt dras benen/knäna upp 
mot bröstet. 
 
Plyo to sprint: tre upphopp följs direkt vid sista landningen av en spurt på tio meter. 
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Bilaga 7 
Individuellt träningsprogram hockey J-18 
 
3 set med 12 repetitioner 

• Knäböj med skivstång    
  
• Utfall med skivstång, - klockan, 15-14-13-12-11-10-9, med frånskjut.  

Utfall, frånskjut med vikt framför kroppen + rot. 
 
Hopp: 
 
Split squat: stå i utfallsposition, hoppa upp i luften och skifta ben, landa i utfallsposition med 
det andra benet fram, med vikt i famnen. 3 set 6 hopp på var ben 
 
Skridskohopp med vikt i famnen. 3 set med 6 hopp på var ben 
 
Upphopp med vikt i famnen. Viktigt att gå ner i 90 grader vid upphoppen!! 3 set med 12 
upphopp 
 
Enbensböj med vikt i famnen. Gör ett vanligt knäböj men på ett ben. Viktigt att spänna bålen 
och håll blicken framåt! Efter varje enbensknäböj gör ni ett stort hopp framåt och landar på 
samma ben. 3 set med 6 knäböj på var ben 
 
Bål: 
 
Sittande rotation med vikt, sitt som ett V med benen i luften samtidigt som rotation med 
vikt. 3 set 12 repetitioner 
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Bilaga 8 
Plyometriskt träningsprogram 3, hockey. 
Uppvärmning i ca 10 minuter. 
 
Grodhopp i uppförsbacke. 
 
Skridskohopp i uppförsbacke. 
 
Tire pulls: 2 & 2, kompisen håller runt utövarens midja/höft, spring i 10 meter så nära max 
som möjligt, släpp taget och fortsätt springa ytterligare 10 meter. 
 
Enbenshopp över häck: 6 orange häckar, kort kontakt med marken, byt ben i vändningen. 
 
Triple jump skridsko: gör ett stillastående längdhopp starta jämfota, landa på ett ben, gör ett 
skridskohopp, landa på det andra benet, gör ett skridskohopp, landa jämfota. Avsluta med 
rusch på 10-15 m. 
 
Acceleration: startposition med motsatt arm och ben fram, kryp ihop och luta framåt så att 
största delen av kroppsvikten ligger på det främre benet, spring 15 meter, sänkta axlar i början 
som sedan gradvis reser sig. 
 
Medicine ball reaction: stå framför med ryggen mot kompisen som håller i en medicinboll, 
bollen kastas framåt, då utövaren kan se bollen ska denne accelerera mot bollen och hinna 
fånga den innan den andra studsen. 
 
Combo side step/forward back: 7 häckar placeras ut, två på följd efter varandra sedan en 
singel åt höger, två efter varandra igen och en singel åt vänster sedan en singel. Hoppa 
jämfota över de två första häckarna, spring ut till häcken åt höger gör sidosteg (shuffle), 
spring till två nästa häckar hoppa över dessa, spring åt vänster gör sidosteg, spring till den 
sista häcken och hoppa över.  
 
Baklängeslöpning i uppförsbacke. 
 
Stafett: 2 lag, bär varandra på ryggen, byt person på tillbakavägen. 
 
Sit-ups och upphopp eller utfallshopp kan läggas in under passets gång. 
 
 


