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Förord 
Vi vill tacka alla spelare i Halmstad Hockeys damlag för att de ställde upp och 

genomförde denna studie. Det var med glädje och uppskattning träningarna genomfördes 

och vi hoppas att ni har användning av denna rapport i er framtida satsning.  

 

Ett stort tack till ledarna Adriana, Tina, Kenneth, Hasse och Björn för erat stöd och 

otroliga engagemang. Vi önskar er all lycka i ert fortsatta arbete. 

 

Vi vill också passa på att tacka vår handledare Lina Lundgren för dina tips och idéer till 

denna studie och för ditt stöd under denna period. 

 

 

Halmstad 2008-01-09, Angelica, Evelina och Rebecka. 



Sammanfattning 

Under senare år har damishockey växt i Sverige och övriga världen och tränare behöver 

nu börja reflektera över träningsprogram som kvinnliga ishockeyspelare är i behov av. En 

förutsättning för bra skridskoåkning är en väl uppbyggd grundstyrka i framförallt bål och 

ben. 

Många barn och tonåringar styrketränar för att öka sina idrottsprestationer. Det har länge 

sagts vara direkt olämpligt för barn och ungdomar att styrketräna men mer aktuella 

studier har dock bevisat motsatsen och säger att styrketräning för yngre inte är så riskfyllt 

och att styrkeökningar är möjliga under tonåren. 

Syftet med studien i denna rapport var att utforma och genomföra ett 

styrketräningsprogram för kvinnliga ishockeyspelare med avsikt att stärka bål och 

benmuskulatur. Studien pågick under 10 veckor med en timmes träning två gånger i 

veckan. Författarna var närvarande och instruerade under alla träningstillfällen. 

 Tester utfördes innan studien startade för att författarna skulle få en uppfattning om 

studiedeltagarnas kapacitet och styrka i ben och bålmuskulatur. Tester som deltagarna 

fick utföra var knäböj, plankan, harres test och stående längdhopp. Efter avslutande tester 

visade resultatet på att majoriteten av deltagarna hade ökat styrkan i ben- och 

bålmuskulatur.  

En trolig orsak till de förbättrade testresultatet beror troligtvis på en ökad neuromuskulär 

anpassning hos deltagarna vilket styrkts av tidigare forskning som också visar på detta. 

Att göra en studie på deltagare där ålder och träningsbakgrund varierar är sannolikt i 

behov av mer enskilda träningsupplägg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Women’s ice-hockey is becoming more prominent and the coaches need to reflect over 

training programs that hockey players need. An ice hockey player will have to build up a 

functional strength adapted to ice hockey which is a condition for a good skating. 

Strength training has been shown to be a safe and effective method for adults to develop a 

good health and it has now been shown that many children and teenagers practice 

strength training in order to increase their sport performances. Scientists has for a long 

time believed that strength training is directly inappropriate and dangerous for children to 

practice. More current studies have proven the contrast and say that strength training in 

younger age is not that perilous.  

The purpose of this study was to formulate, to carry out and to evaluate a strength 

training program for female players with intention to develop strength in trunk and leg-

muscles. The subjects studied were female hockey players and the study went on for a 

period of 10 weeks. After the implemented study the majority of the participants had 

enhance the strength in legs and abs. 
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1. Inledning 
Damishockey har de senaste åren växt i Sverige och i VM 2007 tog ”damkronorna” brons 

medalj. När damishockey nu börjar bli mer och mer framträdande behöver tränarna 

reflektera över träningsprogram som hockeyspelare är i behov av. Den största skillnaden 

mellan dam- och herrishockey är att det i damishockey inte förekommer tacklingar, dock 

går det inte att undvika fysisk kontakt [1].  

 

Benmuskelstyrkan är ishockeyspelarens motor samt en förutsättning för en bra 

skridskoåkning. En ishockeyspelare ska kunna förflytta sig snabbt på isen och därför har 

snabbstyrka, maxstyrka och explosivstyrka betydelse för att spelaren ska kunna prestera 

max. För en spelare som aldrig tidigare styrketränat är det dock orimligt att börja träna 

maximalt. All träning ska börja från grunden och individer som börjar belastningsträna 

ska göra det med lätt motstånd för att bygga upp en grundstyrka. När utövaren känner sig 

säker och utför övningen med rätt teknik kan belastningsökningar ske. Men ökningarna 

måste ske i små mängder och hos barn och ungdomar måste styrketräningen alltid vara 

kontrollerad och övervakad. 

En ishockeyspelare ska bygga upp en funktionell styrka anpassad till ishockey och det är 

betydelsefullt att bygga upp styrkan i bålen innan tunga vikter nyttjas i 

benstyrketräningen. Styrkan i bålen har stor betydelse både för att förebygga skador och 

för att prestera så bra som möjligt.   

I denna rapport görs en studie på ishockeyspelande flickor i åldrarna 12-23 med syfte att 

öka deras styrka i ben- och bål muskulatur. Inom klubblaget hade ingen form av 

fysträning skett tidigare och nästan alla deltagare hade lite eller ingen erfarenhet av 

styrketräning. Detta resulterade i att komponenter som explosivstyrka och maxstyrka fått 

ställas åt sidan. All fokus har istället riktats mot att börja bygga upp en grundstyrka hos 

deltagarna i ben- och bålmuskulatur. 

 

 

5 
 



2. Bakgrund 
2.1 Bålstabilitet 
Bålen innefattar mage, rygg, bäcken och skuldergördeln [23] och utgör centrum för 

kraftutveckling [30]. Begreppet stabilitet beskriver människokroppens förmåga att 

effektivt hantera krafter [24].  

Med en god bålstabilitet går det att maximera muskelkraften för att utveckla styrka och 

rörelserna genomförs då på ett säkert och effektivt sätt. Förmågan att ändra 

rörelseriktningar och växla i tempo ökar eftersom farten kan hållas under kontroll [24].  

Det finns många olika metoder för hur bålstabiliteten kan tränas och att enbart utföra sit-

ups kan i vissa lägen vara mindre lämpligt eftersom kroppen i vissa idrotter rör sig som 

ett samspel genom bålen, armarna och benen. Bålstabiliteten bör därför tränas på ett 

rörligt underlag till exempel en balansboll för att stimulera musklerna i flera riktningar 

[24,25]. Bålstabilitet kan också tränas med statisk träning eftersom det skapar en mycket 

hög spänning i muskulaturen. Effekterna av statisk träning är ofta begränsade till de 

ledvinklar som belastas [21] men inom idrott har vi nytta av statisk styrka i musklerna 

eftersom det stabiliserar lederna. Vid träning av bål- och ryggmusklerna är statiska 

moment vanliga av den orsaken att dessa muskler ska upprätthålla en bra kroppsposition. 

Att träna uthållig statiska muskelstyrka för bålstabilitet lämpar sig väl inom 

ungdomsidrotten som ett komplement till den dynamiska styrketräningen [30].  

Bålstabilitet är grunden för att utveckla den styrka och kraft det behövs i 

skridskoåkningen och i bålrotationen som uppkommer i skottlägena i ishockey [23]. 

Är bålen för svag finns risk att ishockeyspelaren tappar kraft i rörelsen och det 

kompenserarkroppen genom att andra kroppsdelar hjälper till i rörelsen. Effektiviteten i 

rörelsen blir mindre och skaderisken ökar.  

Förmågan att kontrollera kroppen under rörelse kan prövas genom Harres test. Det är ett 

komplex test som bland annat mäter snabbhet i riktningsförändringar, kropps- och 

rumsuppfattning [24].  

Bålstabilitet är en viktigt komponent vid styrketräning och bör därför alltid ingå som en 

del i ett styrketräningsprogram [8]. 
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2.2 Styrketräning 
Förändringar i kroppen under de första veckorna vid styrketräning sker huvudsakligen 

genom en neuromuskulär anpassning. Nervsystemet blir bättre tränat och det uppnås en 

ökad rekrytering av motoriska enheter [20] och även impulsfrekvensen i de enskilda 

motorenheterna ökar. Samordningen av motoriska enheter och koordinationen av 

antagonister och synergister blir bättre [30]. Det aktiveras då en större procentuell andel 

muskelfibrer under aktivitet som gör att det efter sex till åtta veckor efter påbörjad träning 

känns lättare att utföra övningarna [20].  

Förutsättningen för en bra skridskoåkning är bland annat en bra benmuskelstyrka [21].  

Benstyrkan är ishockeyspelarens motor och har stor betydelse för skridskoåkningen och 

kan på ett effektivt sätt tränas upp genom styrketräning [21].  

Styrketräning som syftar till att utveckla muskelstyrkan bör anpassas efter individernas 

förmåga och erfarenhet och alltid starta på en grundläggande nivå [30]. 

 
2.2.1 Grundstyrka 
Grundträning syftar till att öka en allmän muskelutveckling och förbättra hållfastheten 

hos ligament, senor och muskler. Träning av grundstyrka sker med lätta belastningar med 

många repetitioner och set i ett lugnt och jämnt tempo [21]. Grundstyrkeperiodens längd 

är individuell [21] och oavsett om ungdomarna är 12 eller 15 år måste de börja med en 

grundläggande fas för att kunna tillgodogöra sig träningen längre fram [30]. Men att tänka 

i ålderstermer skapar lätt förvirring när träningen ska utvecklas. Det är bättre att betrakta 

alla som nybörjare oavsett vid vilken ålder de börjar med belastningsträning [30] och om 

en individ vid en särskild ålder inte har någon tidigare erfarenhet måste styrketräningen 

börja på en grundläggande nivå. När utvecklingen tillåter kan träningen utvecklas till en 

mer avancerad nivå [29]. För nybörjare är ett till två träningspass per vecka lämpligt om 

målsättningen är att öka den allmänna styrkan [31].  

Människan måste utmana sin fysik för att kunna utvecklas inom idrotten men det måste 

alltid ske med kontroll. När en utövare inleder en ny träningsperiod ska han inhämta 

mycket information på en och samma gång [21,26]. När en övning ska instrueras och 

teknik ska läras in bör endast den egna kroppsvikten användas som motstånd [6]. När en 

övning utförs är kontrollen från början viktigast vilket gör att hastighet och intensitet får 

vänta, idrottaren ska först förstå övningen och bana in rörelsen på rätt sätt [21,26]. När 
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kontrollen och tekniken i övningarna väl är på plats kan belastningsökningar ske genom 

att gå över till lätta rörliga motstånd och till sist gå över till skivstång [21,26].  Den 

teknikinriktade styrketräningen som skall ske när skivstången introduceras fungerar som 

en del av grundstyrketräningsperioden [21]. Det krävs mycket kvalitativ tid för inlärning 

och skivstången bör först användas i syfte att lära känna redskapet samtidigt som det 

utvecklas en komplex styrkekapacitet [26]. 

 

För att fastställa antalet repetitioner till ett pass är det vanligast att man i 

grundstyrkeprogrammen praktiskt provar sig fram [21]. Syftar träningen till att utveckla 

grundstyrka ska belastningen vara lätt med 8-15 repetitioner under 3- 4 set. Pauserna 

mellan seten ska vara 2 minuter [21]. Träning med denna typ av belastning ger effekt på 

muskeltillväxt och uthållighet [31]. 

Utveckling av träningen kan sedan ske genom belastningsökning så att utövaren inte 

klarar mer än 8-12 repetitioner i 1-3 set med nästintill perfekt teknik. Det bästa sättet att 

utveckla styrka på är att öka motståndet utan att öka antalet repetitioner. Det betyder att 

när spelaren kan utföra 8-12 repetitioner vid en given vikt ska motståndet ökas [6].  

Rønnestad med flera jämförde effekten av att använda en serie mot effekten av tre serier 

per övning på muskelstyrka och muskelmassa och resultaten visar att tre serier vid 

benövning ger en signifikant bättre effekt på muskelstyrka och muskeltvärsnitt av m. 

quadriceps än en serie [2]. I dagsläget finns det dock relativt lite vetenskapliga data för 

hur träningen bör utformas för att skapa optimala ökningar av styrka och funktionell 

prestation [3,4]  

Wernbom med flera jämförde hur effektivt olika träningsprogram och metoder var genom 

att undersöka muskeltvärsnittarea före och efter en träningsperiod. Studien innefattade 

tidigare otränade personer och Wernbom med flera räknade ut ökningen av tvärsnittarena 

(CSA- cross sectional area) i procent per kalenderdag (CSA/dag). Resultatet visade att 

den vanligaste träningsfrekvensen var två och tre pass i veckan och den genomsnittliga 

ökningstakten för dessa pass var 0.11 % i CSA per dag. Generellt tycktes 30-60 

repetitioner fördelat på 3-6 serier sammanlagt vara tillräckligt för att ge muskeltillväxt. 

Slutsatsen blev att koncentrisk, excentrisk, isometrisk och kombinerad koncentrisk-

excentrisk styrketräning kan ge ökning av muskelarean [7]. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att om idrottaren tränar med kroppen som belastning anses 

övningarna vara säkra, enkla och effektiva eftersom fokuseringen på någon yttre 

belastning tas bort. Med detta betyder det inte att övningarna är lättare utan det krävs en 

mycket god teknik för att få ut det mesta av övningen. Det viktigaste är hur bra 

repetitionerna utförs och inte hur många som klaras av. När sedan ett bra mönster har 

tränats in kan hastigheten och motståndet ökas [23].  

Barn och ungdomar bör uppmuntras att delta i idrott för att öka deras fysiska och 

psykosociala utveckling och lägga en grund till god hälsa i tidig ålder. Styrketräning i 

ungdomsåren har visat sig ha en positiv påverkan på flera mätbara tecken på hälsan bland 

annat hjärtat, bentätheten, kroppssammansättningen och blodfetter [30]. 

 

2.2.2 Styrketräning för barn och ungdomar 
Styrketräning har visat sig vara en säker och effektiv metod för vuxna att utveckla en god 

hälsa på och det har nu visat sig att många barn och tonåringar också styrketränar för att 

öka sina idrottsprestationer. Det har länge sagts vara direkt olämpligt och farligt för barn 

att styrketräna [5] och i en rapport från 1978 påstår Vrijens att styrkeutvecklingen bör 

kopplas samman med den sexuella mognaden. Vrijens menar därmed att styrketräning 

bara bör bedrivas efter puberteten [9]. Mer aktuella studier av bland annat Faigerbaum 

bevisar dock motsatsen och säger att styrketräning för yngre inte är så riskfyllt som det 

tidigare sagts [6] och att styrkeökningar är möjliga under tonåren [5] så länge träningen 

sker med mycket god teknik och säkerhet [6]. Barn så unga som sex år har fördelar av att 

styrketräna och det finns inga klara bevis som visar skillnad i styrkeadaption mellan 

pojkar och flickor i yngre åldrar [5]. Barber et al gjorde en studie på 916 stycken flickor 

och 224 stycken pojkar i åldrarna 9-17 år. De mätte styrkeutvecklingen i knäextension 

och knäflexion i de olika ålderskategorierna och resultatet visar på att flickor och pojkar 

följer varandra i styrkeutvecklingen under åldrarna 9-13. Dock hade flickorna endast ökat 

sin styrka med 25 procent mellan 11-15 år i knäextension medan pojkarna ökade sin 

styrka med 100 procent. Flickorna stod nästan still i sin styrkeutvecklingen mellan 11-17 

år [15].  
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Sewall och Micheli studerade effekten av styrketräning  på skulderflexionsmusklerna på 

pojkar innan de kommit i pubertetåldern och rapporterade signifikanta styrkeökningar i 

jämförelse med kontrollgruppen [11].  

Ramsey med flera gjorde en styrketräningsstudie på pojkar innan de kommit i puberteten 

som pågick i 20 veckor där de utförde 3-5 set och 5-12 repetitioner. Resultatet visade på 

signifikanta styrkeökningar men de visade inte på några ökningar av tvärsnittsarean i 

utvalda muskler i övre och nedre extremiteten. Slutsatsen blev då att det var 

motorneuronens aktivitet, de motoriska enheternas koordination och dess rekrytering som 

ökat vilket medförde den ökade muskelstyrkan. Ramsey med flera föreslår också att det 

berodde på intramuskulära färdigheterna (förändring i stimulering eller kontraktions 

koppling, myofibrillernas densitet och muskelfibersammansättning) och 

muskelkoordinationen mellan muskelgrupperna har ökat och i och med det bidragit till 

styrkeökningen [19]. Pfeiffer och Francis noterade signifikanta styrkeökningar hos en 

grupp tonårspojkar efter nio veckors styrketräning med fria vikter och i maskiner [10]. 

Under puberteten utvecklas alla fysiska egenskaper och kan därför tränas upp ytterligare. 

Detta är en bra period för att utveckla den allmänna styrkan såväl hos pojkar som hos 

flickor. Puberteten är alltså en viktig del i styrkeutveckling och allsidig träning bör 

bedrivas [30]. Unga idrottare kan med säkerhet utföra styrketräning två eller tre gånger i 

veckan [6].  

Olika studier visar att muskelstyrkan ökar med åren och mer hos de barn som tränar 

styrka än hos andra. Undersökningar av bland annat Diekmann och Letzelter visar att 

styrketräning har god effekt och andra undersökningar konstaterar att anpassad 

styrketräning där ungdomar använder egen kroppsvikt eller medicinbollar är gynnsam 

[20]. Övningen knäböj är komplex eftersom den tränar både styrkan och koordination och 

övningen är därför bra att ha med i ett grundprogram för ungdomar [8]. När unga idrottare 

förbereds för att klara av idrottens krav är det viktigt att inkludera flerledsövningar som 

exempelvis knäböj i ett träningsprogram. Det beror på att den typen av övningar ställer 

krav på balans och stabilitet och främjar koordinationen i flerledsrörelserna som sker 

under idrott [5].  
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Bevis styrker alltså att kontrollerad och övervakad styrketräning hos barn och tonåringar 

ökar deras muskelstyrka. Det förutsätter att styrketräningen innehåller koncentriska 

muskelkontraktioner med många repetitioner och lågt motstånd [29]. Det får inte ske 

någon maxstyrketräning med tunga vikter om skelettet inte vuxit färdigt eftersom det då 

finns risk för skador i tillväxtzonerna [21]. 

En form av styrketräning som ofta används inom ishockey och som syftar till att öka 

samspelet mellan olika muskelkontraktioner är spänstträningen [21,31] 

 

2.2.3 Spänst och hoppträning 
I många vardagliga aktiviteter och i samband med motion och idrott sker ett samspel 

mellan excentriska och koncentriska muskelaktiveringar. Denna träning som syftar till att 

öka förmågan att utveckla stor muskelkraft i olika avstamp kallas spänstträning, stretch- 

shortening- cykeln (SSC). Rörelsen inleds med en excentrisk muskelaktivering som 

lagrar kraft i muskel och sena vilket sedan utnyttjas i den koncentriska fasen. 

Spänstträningen består ofta av hoppträning [31] och en stark benmuskulatur ger en ökad 

hoppförmåga [20] vilket avgörs av muskelstyrka, SSC egenskaper, muskeltrötthet, 

koordination och ledrörlighet [28].  

I samband med hoppträning och i synnerhet för att minimera risken för skador är det 

viktig att träningen startar försiktigt och utförs med god teknik [21,28].  Korrekt teknik 

medför rätt träningseffekt och skall läras in i ungdomsåren [21]. Koordinationen mellan de 

olika musklerna är av avgörande betydelse för att tillsammans skapa en stor total 

uppåtriktad kraft. Musklerna kring bål, höft, knä och fotled bidrar till hoppförmågan och 

har en väsentlig roll för att stabilisera upp kroppen [28]. Under hoppträning är 

belastningen på kroppen stor och denna typ av träning bör därför utföras en till två gånger 

i veckan för att inte överbelasta kroppen [28]. Jämfotahopp över häckar och 

mångstegshopp bör förläggas på 4-6 serier innehållande max 10 hopp och enbenshopp 

bör utföras under 3-4 serier med max 6 hopp/serie. Många hopp exempelvis 15 eller flera 

med låg intensitet ger grundstyrka [21]. En bra grund med lågintensiv och allsidig 

hoppträning där även tekniken tränas in är viktig för att kunna öka till högre belastningar 

som inkluderar medeltung och maximal hoppträningar [28].  
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I ishockey sker horizontella avstampsrörelser vilket aktiverar dessa egenskaper och som 

kan testas genom stående längdhopp [20]. 

Om ett träningsprogram utformas genom att cirkelträning används gör det att träningen 

blir kontrollerad och övervakad men samtidigt innehåller varierande övningar som syftar 

till hoppträning, bålträning och benstyrketräning [20]. 

 

2.3 Cirkelträning 

När träning av grundstyrka sker inom en lagidrott kan det vara praktiskt och roligt om 

träningen sker i smågrupper. En träningsmetod som kan användas är cirkelträning där 

muskelgrupper belastas i en viss ordning. Utövaren går från övning till övning och 

träningseffekten beror på belastningen som spelaren arbetar med [20]. 

Det finns många olika typer av cirkelträning men normalt är det en metod som passar bra 

för uthållig dynamisk muskelstyrka [20,17]. En aspekt framhåller att cirkelträning är en 

blandform mellan aerob träning och styrketräning. Det karaktäriseras av arbete med hög 

intensitet i korta perioder (till exempel 10-20 sekunder) och kort vila (20-30 sekunder) 

under perioder av flera minuter med växelvis stora och små muskelgrupper. Denna form 

av träning belastar syreupptagningsförmågan till ett konditionsförbättrat resultat [32].  

Terry Wests har en aspekt om att kreativ cirkelträning är ett bra träningsredskap där 

önskad träningseffekt kan uppnås på ett nöjsamt och mentalt stimulerande sätt. I en 

artikel beskriver han cirkelträning som serier av övningar som återkommer i mönster eller 

har bestämda ordningsföljder. Cirkelträning är ett bra sätt att förbättra teknik, rörlighet, 

styrka och kroppsuppfattning på och det stimulerar både det neuromuskulära systemet 

och den aeroba och anaeroba uthålligheten. Träningen kan göras enkel, komplex eller 

specifik och det behövs inte märkbart stort utrymme eller yta. Cirkelträningen kan 

användas som en del av träningen eller fylla ut hela träningstiden [17].  

Det är viktigt att i början variera övningarna i cirkelträningen. När utövaren sedan erhållit 

en grundläggande styrka kan belastningen gradvis ökas. Av praktiska skäl kan en 

begränsad arbetstid till varje övning fastställas (exempelvis en minut) och träningsrundan 

kan genomföras 2-3 gånger utan stopp [20].  
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Studier på cirkelträning som gjorts av Gettman med flera visar på både förbättrad styrka 

och kondition. Han påstår också att spänstträning med fördel kan läggas in som moment i 

cirkelträningen som ett komplement till styrketräningen [16]. 

 
2.4 Övningsmotivering till utformning av styrketräningsprogram 
För att kunna utforma ett styrketräningsprogram till ishockeyspelare krävs det en 

kännedom om hur rörelserna under ishockeyspelet går till. De största och viktigaste 

musklerna som främst är engagerade i ishockeyspelarens skridskoåkning är 

quadricepsmuskulaturen, hamstringsmuskulaturen, gluteusmusklerna, m.gastrocnemius 

och m.soleus [21].  

Fasbeskrivningarna nedanför grundas på höger bens rörelser och cykeln startar när foten 

sätts i isen och håller på tills foten åter är i startposition [21].  

I isättnings- och framföringsfasen sker en lätt utåtrotation i höften. M. vastus lateralis och 

m. rectus femori arbetar koncentriskt medan m. gluteus och hamstringsmuskulaturen 

arbetar excentriskt för att bromsa höftflektionen. I frånskjutsfasen sker en accelererande 

extensionsrörelse i knä- och höftled och även en tydlig abduktion i höften. M. vastus 

lateralis, m. rectus femori och m. gluteus arbetar koncentriskt medan 

hamstringmuskulaturen arbetar excentriskt. I genomglidsfasen sker en snabb flexion av 

knäleden och adduktion i höftleden medan m. gluteus arbetar isometriskt [21].   

 

Ordningsföljden av övningar påverkar träningsprogrammets effekt. Övningar som 

involverar stora muskelgrupper och flera leder samtidigt kräver bra teknik och 

koordination för att kunna utföras rätt. Dessa övningar ska därför utföras i början av ett 

program då tröttheten är minimal. De stora muskelgrupperna i nedre extremiteterna 

förbrukar mer syre än vad de mindre muskelgrupperna i övre extremiteten gör, vilket 

också leder till rekommendationer att de stora muskelgrupperna bör tränas tidigt under ett 

träningspass [18]. 

Det är viktigt att inkludera flerledsövningar i ett träningsprogram för unga idrottare av 

den orsaken att sådana typer av övningar kräver balans och koordination [5]. 

Flerledsövningar tränar också stora delar av kroppen samtidigt vilket gynnar 

ishockeyspelare eftersom det sker mycket kroppskontakt på isen där hela kroppen 

används [1].  
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En flerledsövning som ofta används inom ishockey för att träna benstyrka är knäböj [1]. 

Övningens syfte är att träna spelarens kraftutveckling i höft- och ben muskulatur samt 

överkroppens stabilitet. Utförs övningen med många repetitioner i en kontinuerlig takt 

syftar den till att träna uthållighetsstyrka i benen [21].  

En idrott som ställer krav på att idrottaren ska klara av djupa positioner på ett ben måste 

omfatta träning som förbereder dem för att klara av en sådan belastning. Den djupa 

knäböjen fyller här en bra funktion som basövning. Positionen i knäböj är stabil och 

understödsytan är stor vilket alstrar förutsättningar för ökad stabilitet i bålen. Tekniken 

styr resultatet och problemet har varit att många inte får tillräcklig med tid på sig att lära 

in övningen rätt. En studie visade att bara en av tio idrottare utförde övningen på rätt sätt 

[5]. Om övningen knäböj sker på ett felaktigt sätt är belastning som skivstång direkt 

olämpligt. Det blir stora belastningar till följd av större momentarm1 om rörelsekedjan är 

intakt. Ett större moment ger större belastning på muskler, ligament, ledband och 

eventuellt minskad förmåga att stabilisera kroppen [26]. 

Vid en knäböj kan unga idrottare ha problem med tekniken. De kan ha svårt att hålla en 

normal hållning i ryggen och istället lutar de sig lite framåt. För att få idrottaren att utföra 

övningen mer korrekt kan exempelvis pilatesbollen användas som hjälpmedel genom att 

den placeras mellan ryggen och väggen på utövaren [6]. 

 

En övning som är mycket bra för att träna upp styrkan i benen är utfall [27]. Övningen 

tränar först och främst m.gluteus maximus. Även balansen och koordinationen förbättras 

mellan fot, knä och höft och de muskler som är aktiva vid bromsande och accelererande 

moment rekryteras [26]. I denna övningen används med fördel den egna kroppsvikt. När 

tekniken är väl inlärd är det bättre att öka belastningen med hantlar istället för en stång 

eftersom tyngdpunkten kommer längre ner [27].  

En annan bra övning för ben är hamstringsdrag på boll som tränar styrkan i 

sätesmuskulaturen och får även hamstringsmuskulaturen att arbeta hårt. Övningen kräver 

att utövaren stabiliserar i bålen [23]. 

                                                 
1 Beskriver det vinkelräta avståndet från en kraft till rörelseaxeln. 
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Bryggan tränar också sätesmusklerna, lårens baksida och bålstabilitet [23]. Bryggan tränar 

bålmuskulaturen på så sätt att en kontraktion uppstår i magmusklerna när bäckenet tiltas 

bakåt och höften lyfts upp [13]. 
 

En studie som gjordes på manliga och kvinnliga ishockeyspelare i Kanada visade att 

sträckningar i insida lår var bland de vanligaste skadorna [12]. En övning där de muskler 

kan tränas upp är pendelhopp med ett ben över häck. Rörelsen kan även liknas vid 

skridskoåkningen i isättnings – och framföringsfasen då det sker en lätt utåtrotation [21]. 

Under glidfasen i skridskoåkningen sker rörelserna långsamt och gluteus arbetar statiskt.  

En övning som kan liknas med denna rörelse är att sitta 90° i knäna med ryggen mot en 

vägg.  

En övning som kan göras idrottsspecifik är ”dansen”. På detta sätt kombineras 

genomglidsfasen där det sker en snabb flexion av knäleden och adduktion i höftleden 

medan mm. gluteus arbetar statiskt och frånskjutsfasen där det sker en accelererande 

extensionsrörelse i knä- och höftled och även en tydlig abduktion i höften. Här får 

spelarna också arbeta mycket med bålstabilitet för att orka hålla överkroppen i position 

[21]. 

 Elastiska häckhopp är en rörelse som följer varandra med excentriska och koncentriska 

moment (SSC). Liknande rörelser går att hitta i ishockeyspelet [26]. 

Skridskohopp överensstämmer skridskoåkningen såväl grovmotoriskt som i 

frånskjutsriktningen och överstegshopp med höger och vänster ben över häck är en 

övning med mycket hög idrottsspecificitet [21]. 

 

Det finns många olika övningar för att lära sig stabilisera bål och pelvisregionen, 

exempelvis draken, stabiliseringsövningen ”plankan” [26], magbrännaren (plankan på 

boll), hängbron [23], och sit-ups som är en bra övning att ha med i grundprogram för 

ungdomar [8]. ”Båten” är också en bålövning som involverar både den raka och sneda 

magmuskulaturen. Övningen kräver också balans och koordination. 

 

Alla övningar som har presenterats och beskrivits ovan finns med i träningsplaneringen 

som var en del av syftet i denna studie. 
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3. Syfte 
Syftet med studien är att utforma, genomföra och bedöma resultatet av ett 

styrketräningsprogram för kvinnliga ishockeyspelare. Avsikt är att stärka bål och 

benmuskulatur samt att träningsprogrammet framförallt ska bygga upp truppens 

grundstyrka. 

 

3.1 Mål 
Detta projekt har som mål att stärka hockeyspelarnas grundstyrka i muskulaturen kring 

bål och ben efter genomfört styrketräningsprogram. Målet är att få ett resultat som visar 

att så många som möjligt av truppens spelare har förbättrat styrkan efter genomförd 

styrketräning. 

 

4. Metod 
 
4.1 Studiens deltagare 
Studien genomfördes på Halmstad hockeys damlagstrupp bestående av 12 personer i 

åldrarna 12 till 23. Inom klubblaget hade ingen form av fysträning skett tidigare och 

nästan alla deltagare hade lite eller ingen erfarenhet av styrketräning. Övervägande alla 

av deltagarna utövade annan träning utöver det som ingick i denna studie. Detta var 

ingenting som författarna till denna studie kunde påverka. Deltagarna hade ingen form av 

seriespel så författarna behövde inte ta hänsyn till matchspel eller liknande i sin 

träningsplanering. 

 

4.2 Tillvägagångssätt under studiens gång 
Presentation av fystränarna och genomgång av studien med truppen skedde muntligt och 

skriftligt. Deltagarna kunde då få svar på eventuella frågor och de fick skriva under ett 

informationsblad och etiskt samtycke till studien (se bilaga 1).  

Studien startade vecka 37 med fysiska tester som gav en uppfattning om truppens styrka i 

ben och bål. Dessa tester avslutade också studien vecka 46.  

Styrketräningen har skett vid Halmstad hockeys gym i Sannarpshallen. Där fanns tillgång 

till skivstänger, vikter, häckar, pilates bollar, mattor och trappa.    
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Träningarna har skett före truppens is-träningar, en timme två gånger i veckan. Under 

varje träning har närvarokoll skett och totalt har 15 stycken träningstillfällen genomförts. 

Spelarna har själva ansvarat för uppvärmning och stretch.  

Under studiens gång har författarna tränat deltagarna och övningarna har skett i helgrupp 

och stationsvis. För närmare beskrivning av styrketräningspassen se bilaga 3 och för 

beskrivning av övningsutförande se bilaga 4. Övningar som ingår i det utformade 

styrketräningsprogrammet är valda på grund av att de är idrottsspecificerade, bra 

grundövningar och att de specifikt tränar styrkan i ben och bål. 

I övningen knäböj började 10 av 12 spelare använda hockeyklubba som skivstång och 

med tiden har sedan alla gått över till skivstång med vikt eller endast skivstång som 

belastning. Vikterna på skivstängerna har bestämts individuellt efter teknikbedömning. 

Under studiens gång har fystränarna vid varje träningstillfälle alltid instruerat i samma 

övning. Detta gäller övningarna knäböj, utfallssteg och hamstringsdrag. 

 

4.3 Tester och använda instrument 
Tester som gjordes var knäböj där spelarna hade en belastning som utgjorde 1/3 av deras 

egen kroppsvikt. Testet utfördes som ett cadencetest som mäter uthålligheten i 

benmuskulaturen. Spelarna hade två sekunder på sig ner och två sekunder på sig upp. När 

spelarna inte längre kunde hålla takten eller tekniken fallerade avbröts testet. Det andra 

testet var stående längdhopp i horisontell riktning rakt fram som mäter utövarens 

benstyrka. Utövarna fick tre försök på sig och det bästa resultatet av tre hopp noterades i 

centimeter med hjälp av ett måttband. 

 Det tredje testet var ”plankan” som valdes för att testa deltagarnas bålstabilitet och 

mättes i antal sekunder med hjälp av ett tidtagarur. Testet avbröts av testledaren när 

tekniken fallerade eller när deltagarna inte orkade hålla positionen. Det fjärde testet var 

Harres test som utfördes på tid i sekunder där häckhöjden bestämdes utifrån spelarnas 

ålder (se bilaga 2). 
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4.4 Litteratursökning 
Sökning av artiklar har skett i databaserna PubMed, Sport Discus och Science Direct. 

Sökord som har använts är: strength training, women, hockey, circuit-training, trunk 

stability, young athletes, children, adolescents, youth strength training 
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5. Resultat 
Resultaten efter utformningen och genomförandet av studien kartlagdes genom de fyra 

testerna som utfördes innan och efter studien presenteras nedan i tabeller och diagram.  

 

5.1 Gruppresultat 
I tabell 1 kan utläsas att gruppen förbättrade sitt genomsnittliga resultat på varje utfört 

test efter genomförd studie. Den genomsnittliga närvaron för de 12 studiedeltagarna har 

varit 64 procent vid varje träningstillfälle. 
 

Tabell 1. Visar de genomsnittliga resultaten från testtillfälle ett och två för hela gruppen. 

Försökspersonerna benämns i tabellen som fp. 

 

Genomsnittssiffror alla Fp   
Närvaro 64%  
    
Test Tid, antal, längd Förbättring  
Harres test 1 16.78 sek   
Harres test 2 15.96 sek 0.82 sek 75% av alla Fp förbättrade sig 
   
Längdhoppstest 1 157 cm  
Längdhoppstest 2 163 cm 6 cm 66% av alla Fp förbättrade sig 
   
Planka test 1 55 sek  
Planka test 2 62 sek 7 sek 66% av alla Fp förbättrade sig 
   
Knäböjstest 1 33 st  
Knäböjstest 2 45 st 12 st 72% av alla Fp förbättrade sig 
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5.2 Individuella testresultat 
I figur 1, 2, 3 och 4 presenteras de individuella testresultaten från respektive test. 

Samtliga stapeldiagram nedan visar att majoriteten av spelarna har förbättrat. 

 

5.2.1 Harres test 
 I figur 1 kan utläsas att 10 av 12 försökspersoner förbättrade sitt resultat genom att sänka 

tiden från test 1 till test 2. 
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Figur 1. Testresultat i harres test mätt i sekunder. De blå markeringarna visar resultatet innan studien 
startade och de rosa markeringarna visar resultatet efter genomförd studie. 

 
5.2.2 Stående längdhopp 
I figur 2 kan utläsas att 8 av 12 försökspersonerna förbättrade sitt resultat. 
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Figur 2. Testresultatet i stående längdhopp mätt i centimeter. De blå markeringarna visar resultatet innan 
studien startade och de rosa markeringarna visar resultatet efter genomförd studie.  
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5.2.3 Plankan 
I figur 3 kan utläsas att 8 av 12 försökspersoner förbättrade sitt resultat. 
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Figur 3. Testresultatet i plankan mätt i sekunder. De blå staplarna visar resultatet innan studien startade och 
de mörklila staplarna visar resultatet efter genomförd studie. 

 
 
5.2.4 Knäböj 
I figur 4 kan utläsas att 8 av 11 försökspersoner förbättrade sitt resultat. Försöksperson 3 

utförde inte testet på grund av skada. 
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Figur 4. Testresultatet i knäböj mätt i antal. De blå staplarna visar resultatet innan studien startade och de 
mörklila staplarna visar resultatet efter genomförd studie. 
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5.2.5 Sammanställning av individuella testresultat 
I tabell 2 kan utläsas att fp 1 var närvarande på alla träningar och förbättrade sig på alla 

tester och hade den mesta ökningen på plankan. Fp 7 och fp 9 förbättrade också sina 

resultat på alla tester med en närvaro på 33 procent. Fp 2 hade den största förbättringen i 

tid på Harres test. Fp 3 var närvarande på 20 procent av träningstillfällena och förbättrade 

sig enbart på plankan. Fp 4 hade en hög närvaro på träningstillfällena men försämrade sig 

mest av alla på tre av fyra tester. Försökspersonen hade dock det bästa resultatet och den 

högsta höjningen i knäböj. Fp 5 hade den största förbättringen i gruppen på längdhoppet. 

Tabell 2 visar att det inte finns något samband mellan hög närvaro och antal förbättringar.  

 
Tabell 2. Visar närvaro på alla träningstillfällen, antal förbättringar på alla tester och resultatskillnaderna 
mellan första och andra testet. På Harres test ska försökspersonerna ha så låg tid som möjligt och därför har 
ett plustecken placerats framför de försökspersoner som ökade sin tid efter avslutad studie. På 
längdhopptestet, plankan och knäböjstestet ska försökspersonerna ha så hög tid som möjligt och därför har 
ett minustecken placerats framför de som inte lyckades höja sina resultat. 

 Närvaro 
Antal 

förbättringar
Harres test 

sekunder
Längdhopp
centimeter

Planka 
sekunder 

Knäböj
Antal

Fp 1 100% 4 av 4 1.15 sek 14 cm 24.26 sek 8 st
Fp 2 93% 4 av 4 2.81 sek 17 cm 9.78 sek 17 st
Fp 4 93% 1 av 4 +2.4 sek -25,5 cm -21,12 sek 30 st
Fp 11 86% 3 av 4 1.08 sek 14 cm -0.89 sek 24 st
Fp 5 73% 3 av 4 1.47 sek 34 cm -3.62 sek 19 st
Fp 6 60% 3 av 4 0.16 sek 2.2 cm 8.69 sek -9 st
Fp 8 60% 1 av 4 1.78 sek -24,8 cm -5.87 sek -5 st
Fp 10 60% 3 av 4 0,5 sek -3,5 cm 2.82 sek 15 st
Fp 12 60% 3 av 4 2.25 sek 21 cm 17.25 sek -13 st
Fp 9 33% 4 av 4 1,33 sek 23,6 cm 6,66 sek 8 st
Fp 7 33% 4 av 4 0,84 sek 13 cm 17,81 sek 19 st
Fp 3 20% 1 av 3 +1,03 sek -8,5 cm 3,69 sek  
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6. Diskussion 
 
6.1 Metod diskussion 
Innan studien startade diskuterade författarna vilken slags träning som skulle bedrivas på 

studiedeltagarna. Det resonerades om träningen skulle vara idrottsspecifik med explosiva och 

anaeroba inslag eller om alla kanske behövde börja från grunden eftersom deltagarna överlag 

var relativt otränade ur en styrkemässig synpunkt. När författarna granskade olika litteratur och 

tidigare studier rekommenderade de att betrakta alla som nybörjare oavsett vid vilken ålder de 

börjar med belastningsträning [30] och om en individ vid en särskild ålder inte har någon 

tidigare erfarenhet måste styrketräningen börja på en grundläggande nivå [29]. Därigenom blev 

syftet att öka deras grundstyrka i ben och bål. 

Författarna utformade ett grundprogram där övningarna ändrades från gång till gång för 

att deltagarna skulle få variation i sin träning. Detta gjordes för att ta hänsyn till 

studiedeltagarnas ålder och för att träningen skulle bli rolig. 

När författarna planerade träningspassen fick stor hänsyn tas till att nästan alla 

studiedeltagarna inte hade styrketränat tidigare. Man fick också beakta det faktum att de 

flesta av deltagarna var i tonårsåldern och att individer i den åldern inte ska träna med 

tung yttre belastning. Många studier visar dock på att styrketräning för unga inte är så 

riskfyllt som det tidigare sagts [6] och att styrketräning har god effekt på ungdomar. 

Andra undersökningar konstaterar att anpassad styrketräning där ungdomar använder sin 

egen kroppsvikt eller medicinbollar är gynnsam [20]. Därför kunde författarna utarbeta ett 

träningsprogram där studiedeltagarna använde sin egen kroppsvikt och pilatesbollar.  

För att fastställa antalet repetitioner och set till övningarna i den aktuella studien tog 

författarna del av andra tidigare studier som påstod att om träningen syftar till att utveckla 

grundstyrka ska belastningen vara lätt med 8-15 repetitioner under 3- 4 set. Pauserna 

mellan seten ska vara 2 minuter [21]. Träning med denna typ av belastning ger effekt på 

muskeltillväxt och uthållighet [31]. 

Många tidigare studier har visat att styrkeökningar är möjliga under tonåren [5] så länge 

träningen sker med mycket god teknik och säkerhet [6]. Med den kunskapen ville 

författarna övervaka studiedeltagarna på nära håll när de genomförde träningspassen. 

Deltagarna delades därför upp i mindre grupper under varje träningspass när tekniksvåra 

övningar som knäböj, hamstringsdrag och utfall skulle utföras. På det sättet kom 
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författarna närmare studiedeltagarna och kunde förklara övningarna för var och en om det 

behövdes. Det blev också enklare för deltagarna att fråga om det var något som var oklart 

och kändes fel. Författarna instruerade vid varje träningstillfälle i samma övning så att 

studiedeltagarna inte skulle behöva ta in olika information om övningen. Detta för att de 

skulle lära in tekniken optimalt och för att felkällor skulle minimeras. 

Under studiens gång har författarna diskuterat när och hur belastningsökningar ska ske i 

en övning. I litteratur kan läsas att när kontrollen och tekniken i övningarna väl är på plats 

kan belastningsökningar ske genom att gå över till lätta rörliga motstånd och till sist gå 

över till skivstänger eller fria vikter [21,26]. Det krävs mycket kvalitativ tid för inlärning 

och denna studie var tyvärr för kort för att belastningsökningar skulle ske men författarna 

noterade på slutet att deltagarna kunde tekniken i övningarna och att de hade banat in 

rörelserna rätt. När studien avslutades var alltså studiedeltagarna i en fas där träningen 

hade kunnat utvecklats ytterligare genom belastningsökningar i övningarna, förändring av 

övningarna eller att nya och mer avancerade övningar hade lagts till. Författarna hade 

troligtvis också kunnat minskat tiden mellan övningarna och minskat vilotiden mellan 

seten för att utveckla träningen. Med en längre studie hade träningen kunnat övergått till 

mer explosiv träning då motståndet ökar och spelarna blir mer bekanta med övningarna. 

En basövning som funnits med vid varje träningstillfälle och där belastningsökningar har 

skett är knäböj. Där började studiedeltagarna använda ishockeyklubba och i slutet av 

studien hade alla deltagare gått över från klubba till skivstång på grund av att deras 

tekniken i övningen tillät det. 

En övning som författarna fick ändra belastningen på var hamstringsdrag för att övningen 

var för svår rent tekniskt för deltagarna att utföra. Från början planerades det att 

studiedeltagarna skulle utföra 15 repetitioner x 3 set, men repetitionerna fick minskas ner 

till 5. Repetitionerna ökades sedan under studiens gång. 

Genom helhetsrörelser som exempelvis hoppträning och flerledsövningar sätts alla 

kroppsdelar i rörelse, vilket i sin tur kräver muskelstyrka och ger därmed även möjlighet 

till styrketräning [32]. Med den informationen valde författarna att inkludera hopp i 

träningsprogrammet som antagligen varit en bidragande orsak till styrkeutvecklingen hos 

deltagarna. I samband med hoppträning och i synnerhet för att minimera risken för skador 
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är det viktig att träningen startar försiktigt och utförs med god teknik [21,28]. Denna studie 

har därför inte innehållit höga hopp eller för många hopp på rad. 

Hur mycket studiedeltagarna skulle träna var också ett dilemma författarna fick erfara då 

deltagarna hade ungefär tre ordinarie träningspass i veckan. Dock innehåller den 

träningen ingen specifik styrketräning och i litteratur sägs det att ett till två träningspass 

per veckan för nybörjare är lämpligt om målsättningen är att öka den allmänna styrkan 

[31]. Författarna följde den rekommendationen för sin studie och planerade in 

träningspassen i samband med deltagarnas andra träning.  

 

När träning av grundstyrka sker inom en lagidrott är det praktiskt och roligt att använda sig av 

cirkelträning. Det finns många olika typer av cirkelträning men normalt är det en metod som 

passar bra uthållig dynamisk muskelstyrka [20,17]. Uthållig dynamisk styrketräning liknar 

grundstyrketräning därför att båda träningsformerna genomförs med lätt belastning och många 

repetitioner så därför passade den träningsformen bra under denna studie. Tidigare studier på 

cirkelträning visar på både förbättrad styrka och kondition och även om denna studie hade som 

syfte att öka deltagarnas grundstyrka så var det positivt att lite konditionsträning kunde vävas 

samman med styrketräningen. Detta på grund av att de utöver styrketräningen inte hade någon 

annan typ av fysträning under träningsåret. Att dessa två träningskomponenter vävdes samman 

är inte något som har påverkat deltagarna negativt i deras styrkeutveckling eftersom de flesta 

av deltagarna ökade sina styrkeresultat efter studiens genomförande. Det som också var 

positivt med cirkelträningen var att deltagarna delades in i mindre grupper vilket gjorde den 

lättare för författarna att titta på tekniken hos samtliga deltagare när övningarna utfördes. 

Under cirkelträningen visade författarna först de aktuella övningarna som skulle utföras på 

varje station och sedan fick studiedeltagarna utföra övningarna och själva komma på hur de 

skulle göra medan författarna övervakade och kommenterade om något fel gjordes. Inlärningen 

genomfördes således genom att de själva skulle känna in rörelsen. 

Det var alltid tre stationer under cirkelträningen vilket gjorde att författarna övervakade var sin 

station. Cirkelträningen har både använts som en del av träningen och fyllt ut hela träningstiden 

[17].  Fördelen med cirkelträningen är att den kan göras enkel, komplex eller specifik och det 

behövs inte märkbart stort utrymme eller yta [17]. Eftersom det i början är viktigt att variera 

övningarna i cirkelträningen [20] har författarna använt sig av både grundstyrkeövningar, 
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hoppövningar som ger explosivitet, övningar med pilatesbollar för att väva in bålstabilitet och 

ishockeyspecifika övningar. Träningsformen påverkades inte på grund av att utrymmet där 

studien genomfördes var begränsat.  

 

Innan tester genomfördes på studiedeltagarna kom författarna överens om att knäböjstestet 

skulle genomföras som ett cadenstest och att det skulle avbrytas när tekniken blev sämre hos 

deltagarna. Med sämre teknik menas att rörelsekedjan blir intakt. När testet genomfördes var 

tekniken bristfällig hos nästan alla deltagare vilket gjorde det mycket svårt för författarna att 

bedöma tekniken lika hos deltagarna. Teknikbedömningen kan därför ses som en felkälla  och 

författarna skulle ha avbrutit testet mycket tidigare hos vissa deltagare på grund av den felande 

tekniken. Jämförs det första knäböjstestet med det sista var tekniken hos studiedeltagarna 

signifikant bättre vilket gjorde det lättare för författarna att avgöra när testet skulle avbrytas.  

Studiedeltagarna gjorde många antal på knäböjen vid båda testtillfällen och en felkälla är hur 

testet genomfördes. Det genomfördes på så sätt att de stod två och två mot varandra vilket kan 

ha påverkat att de gjorde många i antal då de kunde frammana varandra. Viktbestämningen kan 

också tolkas som en felkälla då den bestämdes efter rekommendationer för pojkar 12-13 år [22]. 

Vikten blev då en tredjedel av deltagarnas kroppsvikt och den bestämningen var sannolikt för 

lätt för vissa deltagare. Författarna ville dock inte gå in och öka belastningen eftersom 

deltagarnas teknik var så dålig att risken för skador fanns om belastningen ökade.  

Det kan diskuteras om knäböjstestet skulle ha generaliserats, exempelvis att deltagarna utförde 

maximalt 20 repetitioner på en belastning och om de klarade det kunde vikten ökas. Men ska 

man ta hänsyn till deltagarnas dåliga teknik och deras osäkerhet till övningen hade även detta 

varit svårt att genomföra. I denna studie blev testet för svårt för deltagarna. Efter övervägande 

om testets reliabilitet kan författarna säga att testet sannolikt skulle tagits bort eller bytts ut mot 

ett annat lättare test för att bättre framhäva deltagarnas aktuella benstyrka. Det hade troligtvis 

varit tillräckligt att bara använda längdhopptestet för att mäta styrkan i benen.  

 

Några av deltagarnas tid i plankan kan anses vara en felkälla då de uppmuntrades av 

övriga deltagare. Att använda plankan som test kan i efterhand diskuteras om det för den 

aktuella studiens deltagare var ett relevant test i förhållande till testets syfte. Övningen är 

komplex och ställer inte bara krav på bålstabilitet utan också krav på styrka i axlar, armar 
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och ben. På grund av att testet var ovant för deltagarna och därför tekniskt svårt att utföra 

var det svår för författarna att standardisera testet och veta när det skulle avbrytas. 

 Författarna skulle istället använt ett test mer ämnat för nybörjare och som bara ställer 

krav på bålmuskulaturen.  

 

I längdhopptestet gjorde studiedeltagarna de största förbättringarna då nästintill alla 

ökade sitt andra resultat med över tio centimeter. Författarna anser att detta avspeglar de 

styrkeökningar som skett hos deltagarna av den orsaken att testet på ett trovärdigt sätt 

mäter benstyrkan. Testet var enkelt för studiedeltagarna att utföra samtidigt som 

författarna på ett enkelt sätt kunde standardisera och genomföra det.    

 

I Harres test förbättrade tio av tolv deltagare sina resultat vilket visar på en förbättrad 

komplex styrka hos hela gruppen. Testet anses vara relevant för studiens syfte eftersom 

det ställer krav på bland annat styrka, stabilitet, spänst och kroppsuppfattning. Detta är 

viktiga komponenter inom ishockey och som också har ingått i studiens träningsprogram.   

 

För kort vila mellan testerna kan hämma prestationsförmågan hos deltagarna. En felkälla 

på testresultatet är vilotiden mellan utförandet av testerna då den sannolikt blev för kort 

för några deltagare som inte hann återhämta sig tillräckligt. Det kunde ha åtgärdats med 

ett testschema med tidsbestämmelser för varje deltagare. 

Under testerna var alla studiedeltagarna närvarande samtidigt vilket kunde ha medfört att 

de påverkade varandra.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Målet med den aktuella studien var att stärka studiedeltagarnas grundstyrka i 

muskulaturen kring bål och ben och efter den genomförda studien visade testerna att 

majoriteten av gruppen hade ökat styrkan i ben- och bålmuskulatur.  

Av tolv deltagare var det fyra som förbättrade sig på samtliga tester, fem förbättrade sig 

på tre av de fyra testerna och de övriga tre förbättrade sig endast på ett test. 

En studiedeltagare fick en markant försämring på tre av fyra tester trots hög närvaro och 

en trolig orsak till försämringen kan ha varit dålig motivation och prestationsångest.  
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Av de fyra deltagarna som hade flest antal förbättringar hade två utav dem högst närvaro 

och de andra två lägst närvaro. Den ökade förbättringen hos de två med låg närvaro anser 

författarna bero på en osäkerhet vid utförandet av första testet och det bidrog till att de 

presterade under sin kapacitet.  

Vissa av deltagarna utförde annan träning vid sidan av denna studie vilket kan ha 

påverkat resultatet.  

 

Den största resultatökningen i gruppen var på Harres test där alla utom två förbättrade sitt 

resultat. En av försämringarna beror sannolikt på dålig närvaro under studien gång. Den andra 

försämringen beror inte på en försämrad kapacitet utan snarare psykiska faktorer. 

På knäböjstestet försämrade en av deltagarna sitt resultat på grund av att tekniken blev för dålig 

och av den orsaken fick testet avbrytas. De två andra försämrade resultaten berodde troligtvis 

på trötthet då de fick för lite vilotid mellan testerna. Det kan diskuteras om de förbättrade 

resultaten beror på styrkeökningar, teknikförbättringar eller bristande bedömning av 

författarna.  

I längdhopptestet förbättrade alla utom tre deltagare sina resultat. Det är många 

komponenter som påverkar hoppförmågan, exempelvis muskeltrötthet, koordination och 

ledrörlighet [28] vilket kan vara troliga orsaker till de försämrade resultaten som fanns på 

testet. Därmed var det inte styrkeförsämringar som ledde till att de sämre resultaten utan 

mer sannolikt trötthet och dagsform. Att det har förekommit en stor mängd 

benstyrketräning avspeglas också på de förbättrade testresultaten. Att vara stark i denna 

övning är mycket positiv för studiedeltagarna eftersom det i ishockey sker horizontella 

avstampsrörelser. På plankan förbättrade åtta av tolv deltagare sitt resultat. Tre av 

försämringarna kan anses obetydliga då det var små marginaler mellan första och andra 

testet. Det fjärde resultatet berodde åter igen på psykiska faktorer. 

Vrijens påstår i en rapport från 1978 att styrkeutvecklingen hänger ihop med den sexuella 

mognaden. Vrijens menar därmed att styrketräning bara bör bedrivas efter puberteten [9].  

Denna aktuella studie visar styrkeutvecklingar hos majoriteten av deltagarna vilket inte 

stämmer överens med Vrijens resonemang då många av studiedeltagarna befann sig i 

pubertetsåldern.  Mer nutida studier av bland annat Diekmann och Letzelter visar att 
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styrketräning hos ungdomar har god effekt på styrkeutvecklingen [20] vilket även denna 

studie visar.   

Ramsey et al. gjorde en styrketräningsstudie som pågick i 20 veckor där de utförde 3-5 

set och 5-12 repetitioner. Resultatet visade på signifikanta styrkeökningar och slutsatsen i 

den studien var att motorneuronens aktivitet, de motoriska enheternas koordination och 

dess rekrytering hade ökat vilket medförde den ökade muskelstyrkan [19].  

Författarna till denna rapport anser att orsaken till styrkeutvecklingen i denna studie beror 

på en ökad neuromuskulär anpassning. Deltagarna aktiverar flera muskelfibrer under 

övningarna och får därigenom en ökad muskelstyrka utan att tvärsnittsarean ökar. 

När denna aktuella studie startade var deltagarna relativt otränade men med en ökad 

muskelstyrka har deltagarna erhållit en bättre kroppskontroll vilket har bidragit till de 

förbättrade resultaten.  

 

Trots att testresultaten var positiva kan man inte se något samband mellan hög närvaro på 

träningarna och antal förbättrade testresultat (se resultattabell 2, sida 18). En av 

deltagarna med hög närvaro försämrade sig radikalt på tre av de fyra testerna men på 

knäböjstestet förbättrade hon sig mest av alla. Anledningen till detta tros vara 

prestationsångest eller sämre självförtroende på det sista testtillfället. 

 
6.2.1 Deltagarnas fysiska förutsättningar och inställning 
Studiedeltagarnas ålder och träningsbakgrund var väldigt olika och de var överlag mycket 

ojämna i sin träningsutveckling. Studiedeltagarna hade aldrig haft fysträning på schemat 

tidigare vilket medförde att grundträning var det enda optimala för dem som grupp. Sen 

kan det diskuteras om deltagarna skulle delats in i åldersgrupper eller utvecklingsgrupper 

så att alla fick den maximala förutsättningen för att bli starkare. Om studien skulle pågått 

under längre tid hade kanske målsättningen varit att så småningom börja utarbeta 

specifika träningsprogram för alla studiedeltagare och för deras utvecklingsfas och ålder.  

I stort sett alla deltagare deltog i någon annan form av träning vid sidan om denna studie. 

För att studien skulle få ett trovärdigare resultat skulle författarna ha krävt av deltagarna 

att endast bedriva studiens träning så länge den pågick. 

Förutsättningen för att de skulle förbättra styrkan efter studien var enligt författarna goda 

då den neuromuskulära anpassningen skulle förbättras genom grundträningen [19]. 

29 
 



Författarna tog också tagit del av studier som stöttade detta resonemang då forskning har 

bevisat att under puberteten utvecklas alla fysiska egenskaper och det är en bra period för 

att utveckla den allmänna styrkan hos flickor [30].  

Studiedeltagarna var också ojämna i sin entusiasm och prestation under studiens gång. 

Detta kunde ses på både på närvaron och hur de uppträdde på träningarna. Vissa gick in 

helt och fullt för träningen medan andra deltog i mindre skala genom att inte orka eller 

inte hade viljan till att fullfölja övningarna. Detta är dock inget som kan utläsas i 

resultatet eftersom närvaro inte har något samband med styrkeökningar. En spekulation är 

att om deltagargruppen bestått av äldre individer hade deras individuella mognad och 

idrottsliga mentalitet varit bättre utvecklat vilket kanske skulle medfört ett större 

engagemang. Denna studiegrupp var i början av deras utveckling och många var ovana 

med den typ av träning som bedrevs i denna studie. De var alla positiva till studien och 

tyckte att träningen var rolig men också ansträngande. Om studien hade pågått under 

längre tid så skulle deltagarna fått se sin personliga utveckling i lite större sammanhang 

vilket kunde ha uppmuntrat dem att gå vidare med sin träning och ansträngt sig mer. 

Deltagarnas ålder och träningsbakgrund medförde att flera inte hade erfarenhet av de 

typer av tester som genomfördes vilket kan ha påverkat det första testresultatet. Av den 

anledningen kan antagas att alla deltagare inte hade de rätta förutsättningarna för att göra 

bra ifrån sig på det första testet. De deltagarna som hade en bredare träningsbakgrund 

förfogade över en bättre fysik vilket kunde ses efter på de första testresultaten. Det kan 

diskuteras fram och tillbaka hur mycket av den tidigare erfarenheten som speglar 

testresultaten men författarna till denna studie kunde inte påverka eller gallra ibland 

studiedeltagarna så därför kunde den ojämnhet som fanns i deltagargruppen inte 

påverkas. 
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7. Slutsats 
Studiens träningsplanering medförde en ökad styrka i ben och bålmuskulatur hos 

majoriteten av deltagarna. Den förbättrade muskelstyrkan hos deltagarna beror med 

ganska hög sannolikhet på en ökad neuromuskulär anpassning. Att vissa av deltagarna 

försämrade sina resultat efter avslutad studie beror sannolikt mer på trötthet eller 

psykiska faktorer snarare än försämrad muskelstyrka.  

Att det inte påträffades något samband mellan närvaron och de förbättrade resultaten 

speglar deltagarnas olika träningsbakgrund och ålder. En studie som utförs på deltagare 

med olika förutsättningar och kapacitet kräver mer enskilda träningsupplägg. 

Damishockeyn har växt sig allt större i Sverige och tränarna blir mer och mer medvetna 

om behovet av styrketräning i samband med hockeyträningen. Efter geonomförande av 

denna studie kan konstateras att det behövs fler studier och mer forskning kring 

styrketräning för kvinnliga ishockeyspelare. 
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Bilaga 1 - Informationsblankett till Halmstad Hockeys damlag 
 
Vi är tre tjejer som läser Biomedicin- inriktning fysisk träning på Högskolan i 
Halmstad. Vi kommer under hösten skriva vår C- uppsats och har valt att utforma 
ett styrketräningsprogram som vi ska genomföra med er, Halmstad hockeys 
damlag. 
Under veckorna 37 t.o.m. 46 kommer vi, Rebecka, Evelina och Angelica att hålla i 
era fyspass.  
Träningarna kommer vara styrketräningspass där ni framförallt ska få träna ben 
och bål styrka. Redskapen ni kommer använda till detta är: skivstänger, vikter, 
pilatesbollar, trappor och häckar. 
 Syftet är att ni ska utveckla er styrka i ben och bål muskulaturen för att ni ska bli 
ännu bättre ishockeyspelare. Med en starkare muskulatur kommer ni kunna åka 
fortare, agera snabbare och vara mer stabila på isen. 
 
Träningen kommer ske i samband med er isträning. Exakta tider meddelas under 
tidens gång. 
 
Ni kommer att få göra tester v. 37 för att vi ska få en uppfattning om er fysiska 
kapacitet. Ni kommer även att göra sluttester v. 46 för att se eventuella 
förbättringar och för att vi ska kunna utvärdera resultat och 
styrketräningsprogram. 
 - Tester ni kommer få göra är: benböj, går ut på att med 1/3 av eran kroppsvikt 
utför så många benböj ni kan i en bestämd takt. ”Plankan” som är ett 
bålstabilitetstest, går ut på att ni med eran kroppsvikt ska behålla en fin hållning på 
tid. Harres test, en hinderbana på tid. Stående längdhopp, där ni ska hoppa så långt 
ni kan jämfota.   
Vi uppskattar om alla kan delta i detta. 
 
Vi vill uppmärksamma er på att ni tar till er den teknikinformation vi kommer att tilldela 
er vid varje övning under träningspassen. Detta för att minska skaderiskerna och för att ni 
ska få ut det mesta under varje övning.  
 
Allt detta är frivilligt och ni kan avbryta er medverkan när som helst.  
Vi hoppas att ni kommer tycka detta är roligt och att ni ser fram emot det lika mycket 
som vi gör! 
 
Kontaktpersoner och ansvariga för projektet 
Evelina Lennartsson, 0739-48 58 47 
Rebecka Ullholm, 070-608 03 65 
Angelica Ljungberg, 0736-73 19 41 
 
 
 
 
 



 
- Jag har läst den skriftliga informationen 
- Jag 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 
 
Halmstad den ...../...... -07 
 
 
-----------------------------------   --------------------------------------- 
Signatur deltagare    Namnförtydligande deltagare 
 
----------------------------------   --------------------------------------- 
Målsmans underskrift    Målsmans namnförtydligande 
(om deltagare är under 18 år) 
 
----------------------------------   --------------------------------------- 
Signatur ansvarig tränare   Namnförtydligande ansvarig tränare 
 



Bilaga 2 – Harres test 
 

 
 
 
Beskrivning av tillvägagångssätt 

Från start (1) till kon (2) är det 3,5 meter. Mellan konen och alla häckar är det 2,5 meter. 

Häckarnas höjd räknades ut genom att ta medelvärdet av rekommenderad höjd för 12-17 

åriga pojkar1 vilket blev 74 cm.  

Spelaren ställer sig på startlinjen och måste vara helt stilla mellan ”färdiga” och 

startsignalen. Efter startsignalen gör spelaren en kullerbytta på mattan, rundar konen på 

höger sida och springer därefter 90° till vänster och hoppar över häck nummer 1. Sedan 

tillbaka under samma häck, runda konen på höger sida och vik 90° åt vänster mot häck 

nummer 2 osv. Tid tas från startsignalen till spelaren passerar mållinjen med första foten, 

spelaren gör ingen kullerbytta vid målgång. 

 

                                                 
1 Gustavsson, K-Å, Höglund, C m fl ” Ishockeyspelarens fysiska träning, träningslära del 1”. CEWE-
FÖRLAGET, Bjästa, s 42. 
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Bilaga 3- Träningsdagbok 

September 2007 

Mån  Tis  Ons  Tors            Fre 
                        Tester         10 

Harres test 
Knäböj 

”Plankan” 
Längdhopp, tvåbens 

11 Tester          12
Harres test 

Knäböj 
”Plankan” 

Längdhopp, tvåbens 

13  14 

Träning 1      17 
Spelarna delas in i tre grupper 

 
Stationsövning 1 

Knäböjhopp i trappa 
90˚ i knä mot en vägg 

Pendelhopp horizontal riktning över 6 
st häckar  på 65 cm  

 
Stationsövning 2   

Knäböj 15reps x 4set   
Utfallssteg 15x4  

Hamstringsdrag 5x4 
 

Stationsövning 3 (helgrupp) 
Båten 15x4 

Sit-ups på boll 15x4 
”Cykla” med benen möt samtidigt 

motsatt ben med överkroppen 

18 19 20  Träning 2      21
Spelarna delas in i tre grupper 

 
Stationsövning 1 

Skridskohopp (ca 10 hopp) 
Knäböjs hopp i trappa 

90˚ i knä mot vägg 
 

Stationsövning2 (2 grupper) 
                 Hamstringsdrag 5x4   
                             Knäböj 15x4 

 
Stationsövning 3 (helgrupp) 

Sit-ups på boll 15x4 
Båten 15x2 

Sit-ups 15x2 
Plankan 30 sekunder x 2 

 

24  25 Träning 3      26
   Spelarna delas in i tre grupper 

                         
Stationsövning 1 

Skridskohop  (ca 10 hopp). 
Knäböjs hopp upp i trappa 

90˚ i knä mot en vägg 
 

    Stationsövning2 (2 grupper) 
Hamstringsdrag 5x4 

Utfallssteg 15x4 
 

    Stationsträning 3 (helgrupp) 
Raka Sit-ups 15x2 
Sneda sit-up 15x2 

Plankan 30 sekunder x2 
  

27  Träning 4       28
Spelarna delas in i tregrupper 

 
Stationsövning 1 

Skridskohopp (ca 10 hopp) 
Bryggan på boll 

Pendelhopp horizontal riktning 
över 6 st häckar på 65 cm 

 
 Stationsövning 2 (2 grupper) 

Knäböj 15x4 
Utfallssteg 15x4 

 
Stationsövning 3 (helgrupp) 

Raka sit-up 15x2 
Sneda sit-ups 15x2 

Båten 15x2 
 

   Oktober 2007 

Mån  Tis  Ons  Tors  Fre 
Träning 5  1       

Spelarna delas in i tre grupper 
                         

  Stationsövning 1 
Skridskohopp (ca 10 hopp) 

Bryggan på boll 
Knäböjshopp i trappa 

 
Stationsövning 2 (2 grupper) 

Knäböj 15x4 
Utfallssteg 15x4 

 
Stationsövning 3 (helgrupp) 

Raka sit-ups 15x2  
Sneda sit-up 15x2 

Båten 15x2 
 

2 3 Träning 6        4 
    Spelarna delas in i tre 

grupper 
                        

   
Stationsträning 1 

Knäböj 15x4 
Utfallssteg 15x4 

Hamstringsdrag 5x4 
 

Stationsövning 2 
Draken 5x4 

Sit-ups 15x4 
Plankan 30 sekunder x2 

5



 

Träning 7         8 
Spelarna delas in i tre grupper 

 
Stationsövning 1 

Knäböj 15x4 
Utfallssteg 15x4 

Hamstringsdrag 7-10x4 
 

Stationsövning 2 
Draken 5x4set 

Sit-ups 15x4 
Hängbron utveckla med armar samt ben 

15x4 

9 10 Träning 8    11 
   Spelarna delas in i tre 

grupper 
 

Stationsträning 1 
Skridskohopp (ca 10 hopp) 

Knäböjs hopp i trappa 
Bryggan med boll 

 
Stationsträning 2  

(2 grupper) 
Knäböj 15x4 

Hamstringsdrag 7-10x4 
Utfallssteg 15x2 
”Dansen” 15x2 

 
Stationsträning 3 

(helgrupp) 
Sit-ups 15x4 

Båten 15x3 

12

Träning 9        15 
Spelarna delas in i tre grupper 

 
Stationsträning 1 

Skridskohopp (ca 10 hopp) 
Knäböjshopp i trappa 

Bryggan med boll 
 

Stationsträning 2 (2 grupper) 
Hamstringsdrag 10x4 

Knäböj 15x4 
 

Stationsövning 3 (helgrupp) 
Sit-ups på boll 15x2 

Båten 15x2 
Plankan 30 sekunder x2   

16 17 18 
 
 

 

Träning 10     19
Spelarna delas in i tre grupper 

 
Stationsträning 1 

Skridskohopp (ca 10 hopp) 
Knäböjs hopp i trappa 

Planka på boll 
 

Stationsträning 2 
Hamstringsdrag 10x4 

Utfallssteg 15x2 
”Dansen” 15x2 

 
Stationsträning 3 

Sit-ups på boll 15x2 
Båten 15x2 
Draken 5x3 

Träning 11      22 
Spelarna delas in i tre grupper 

                          
 Stationsövning 1 

Knäböj 15x4 
Hamstringsdrag 15x4 

Utfallssteg 15x2 
”Dansen” 15x2 

 
Stationsövning 2 

Sit-ups 2&2,lämna över viktplatta 
Hängbron på boll 

Planka samt varierad planka utförs på 
sidan 

Passet avslutas med båten gemensamt. 

23 24 25 
Träningspass 

inställt pga för lite 
närvaro 

26

Träning 12      29 
Spelarna delas in i tre grupper 

                         
 Stationsträning 1 

Skridskohopp (ca 10 hopp) 
Knäböjs hopp i trappa 

Snabba knäböj 
 

Stationsövning 2 (2 grupper) 
Hamstringsdrag 10x4 

Utfallssteg 15x2 
”Dansen” 15x2 

 
Stationsövning 3 

Sit-ups 2&2 lämna över viktplatta 
Planka på boll  

Draken 
  

30 Träning 13     31
Endast 6 stycken på träningen 

 
Bålstabilitetsövningar 
1. Sit-ups på boll 

3x15  
2. Planka 45 

sekunder varvat 
med planka på 
sidan 

3. Bryggan 3x15 
4. Cykla 2 och 2 
5. Sprattla med 

armar ovanför 
huvudet 

6. Båten 3x15 
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November 2007 
Mån  Tis  Ons  Tors  Fre 
Träning 14         5 

Spelarna delas in i tre grupper 
                             

 Stationsövning 1 
Elastiska häckhopp 

Bryggan på boll 
Snabba knäböj 

 
Stationsövning 2 

Hamstringsdrag ca 10x4 
Utfall 15x2 

”Dansen” 15x2 
 

Stationsövning 3 
Sit-ups 2&2 lämna över viktplatta 

Hängbron på boll  
Draken 

 

6 7 Träning 15    8 
Endast tre stycken deltagare 

                           
Stationsövning 1 

Elastiska häckhopp 
Skridskohopp (ca 10 hopp) 

Knäboj i trappa 
 

Stationsträning 2 
Utfall 15x2 

”Dansen” 15x2 
Hamstringsdrag ca 15x4 

 
Stationsträning 3 

Sit-ups 2&2 lämna över 
viktplatta, planka under vilan 

Båten 15 samt 20 reps x2 

9

             12 
 

13           14      Tester         15 
Harres test 

Knäböj 
”Plankan” 

Längdhopp, tvåbens 

Tester      16
Harres test 

Knäböj 
”Plankan” 

Längdhopp, tvåbens

 

 

Tidsangivelser 

Stationsövning 1.  

Spelarna är uppdelade i tre grupper och placerade på var sin station. En minut arbetar de på 

stationen för att sedan byta till nästa, ca 20 sekunders återhämtning under bytet.  

Efter ett varv (när spelarna har varit en gång på varje station) vilar de i två minuter, därefter 

arbetar de ett varv till.  

 

Stationsövning 2. 

Spelarna är indelade i två eller tre grupper (beroende på hur många tränare som är 

närvarande). En minuts vila mellan seten och två minuters vila när spelarna byter station. 

 

Stationsövning 3.  

När spelarna arbetar i helgrupp och stationsvis är det en minuts vila mellan seten och två 

minuters vila när spelarna byter station. 

Träningspass 11, 12, 14 och 15 arbetar spelarna i tre grupper. De utför stationerna under tre 

minuter med 15 sekunders vila per minut. 

 



Bilaga 4 - Övningsbeskrivning 
Knäböj 

Skivstången placeras med ett bekvämt avstånd mellan händerna på m. trapezius och lite 

ovanför m. deltoideus posterior. Kroppen står i en upprätt 

position med fötterna placerade i axelbredds avstånd. 

Flektera i knäna så att benen får en vinkel på 90º. Ryggen 

har en stolt hållning, bålmuskulaturen spänns och 

rörelsen återgår kontrollerat till utgångspositionen. 

Övningen tränar främst m. quadriceps och m. gluteus 

men innefattar även bålmuskulaturen.                                                        

  

 

Knäböj med raka armar                                                                   

Knäböj med raka armar kan utföras som alternativ till skivstång. Övningen utförs på samma 

sätt som knäböj med skivstång men med raka armar 

ovanför huvudet istället. Armarna ska vara ovanför 

huvudet under hela rörelsen.  

                                                                                                      

 

 

 

Knäböj med boll                                                                              

Kroppen står i en upprätt position med en pilatesboll bakom ryggen. Flektera i knäna så att 

benen får en vinkel på 90º. Ryggen ska hållas rak under hela rörelsen och undvik flexion i 

höften. 

 

1(8) 

 

 



Utfallssteg 

Ett stort kliv tas framåt med höger eller vänster ben. Tyngden placeras på det främre benet. 

Knäleden flekteras till 90°. Ryggen har en stolt hållning, 

bålmuskulaturen spänns och rörelsen återgår kontrollerat 

till utgångspositionen. 

Övningen tränar främst m. quadriceps och m. gluteus. 

 

”Dansen” 

Ett ben placeras på ett trappsteg medan det andra benet är placerat på golvet i en rakt position. 

Flektera först benet som står på golvet upp till 90° för att sedan extendera det ner på golvet. 

Flektera benet igen till 90° och abducera det sedan till startposition. Det benet som är placerat 

på trappsteget arbetar statiskt i 45º flexion. Övningen är komplex och tränar m. quadriceps, m. 

gluteus och m. hamstring. 

Steg 1  Steg 2  Steg 3 

         

Skridskohopp 

Övningen startar med ett hopp snett framåt och landar mjukt på höger ben med en liten 

flektion i knäet. Därefter tas ett hopp åt andra sidan och landar mjukt på vänster ben. Detta 

upprepas på samma sätt under en utsatt sträcka. 

Steg 1  Steg 2 
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Knäböjshopp i trappa 

Övningen går ut på att utföra ett kraftfullt upphopp på ett trappsteg med en efterföljande 

knäböj. Landningen sker med snabb markkontakt och mjuk flektion i knäna.  

Steg 1     Steg 2  Steg 3 

 
 

 

 

Pendelhopp över häck 

Utmed en sträcka med flertalet häckar ska det ena benet 

utföra kraftfulla pendelrörelser över häckarna.  

Detta upprepas sedan med andra benet. 

 

 

 

 

 

Elastiska häckhopp 

Starta genom att pendla armarna bakåt och sedan framåt. Därefter görs ett explosivt frånskjut 

med benen för att generera kraft och rörelse uppåt, framåt över häcken. Markkontakten vid 

landningen ska vara så kort som möjligt. Nästa hopp ska 

ske direkt följd efter de första för att få ett effektivt arbete.  
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90° mot vägg 

Stå med ryggen mot en vägg med 90° flektion i knäleden. 

Övningen tränar m. quadriceps, m. gluteus och m. biceps femoris i ett statiskt läge.  

 
 

Hamstringsdrag på boll 

Ligg på rygg med utsträckta ben och fötterna på bollen. Kontrahera musklerna i höftpartiet 

och lyft sedan höfterna uppåt. Dra in bollen mot kroppen med benen och fötterna och dra 

sedan tillbaka bollen till startposition.  

Steg 1  Steg 2 

      
Bryggan på boll 

Utövaren ligger på rygg med fötterna på bollen. Övningen går ut på att lyfta höfterna sakta 

från golvet och därefter sänka dem igen. Det är viktigt att utföra övningen med spända 

sätesmuskler och bålmuskulatur. Kraften ska koncentreras till benen Övningen kan utvecklas 

genom att lyfta ett ben och sträcka ut det. 

Steg 1        Steg 2 

4(8) 

 

 

 



Hängbron 

Övningen går ur på att upprätthålla en stark och stabil bål. Utövaren ligger i en vågrät position 

där axlarna vilar på bollen och fötterna står stadigt i marken. Armarna sträcks upp i luften i en 

adduktion, den ena armen abduceras ner till 90° vinkel mot golvet, kroppen hålls stilla, gör 

samma sak med andra armen. Det är viktigt att spänna skinkorna och bålmuskulaturen och att 

hålla bäckenet i en rak position. 

Övningen kan utvecklas genom att lyfta en häl samtidigt som motsatt arm förs ner mot golvet 

eller att lyfta ett ben och hålla positionen i fem sekunder och sedan föra tillbaka det och 

upprepa med andra benet. 

Steg 1  Steg 2      Steg 3 

 
 

Draken 

Övningen är en mycket effektiv enbensövning för att träna muskulaturen i hamstring, säte och 

rygg. Övningen kräver konstant koncentration för att utföras korrekt.  

Utövaren står på ett lätt flekterat ben på hela foten i en atletisk hållning och lyfter det andra 

benet så att knäet pekar rakt fram. Bålmuskulaturen spänns, armarna sträcks rakt upp i luften 

och blicken är riktad framåt. Höften tippas fram och det lyfta benet sträcks bakåt så att 

kroppen liknar ett T. Därefter går kroppen tillbaka till utgångsläget. Övningen kan utvecklas 

med att hålla en vikt i båda händerna för att öka belastning. Positionen ska gå så långt fram att 

utövaren kan hålla en normal svank i ryggen. 

Steg 1  Steg 2  Steg 3 
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Planka 

Bibehåll en rak och stabil kroppshållning i en position där belastningen utgörs av hela 

kroppsvikten. Positionen i övningen är på tårna och 

armbågarna vinkla i 90°. Spänna hela kroppen och särskilt 

bålmuskulaturen för att få en rak och stabil kroppshållning. 

 

Planka på boll 

Stå på knäna bakom en pilatesboll, armarna är raka och 

händerna ihopknäppta på bollen. Med hjälp av en spänd bålmuskulatur ska överkroppen rulla 

fram bollen ca tjugo centimeter och kroppen ska hela tiden upprätthålla en rak linje. Därefter 

dras överkroppen tillbaka till utgångsläget. Övningen kan utvecklas med att sträcka ut hela 

kroppen som belastning. Om ryggen svankar för mycket ska bollen inte rullas så långt fram. 

Steg 1          Steg 2 

 
Sit-ups 

Utövaren ligger på rygg med fötterna mot golvet och knäna pekar i riktning mot taket. 

Magmusklerna spänns ihop och drar överkroppen i riktning mot knäna och tillbaka i 

utgångsläget. Överkroppen behöver endast lyfta ett par centimeter ovanför marken. 

Magmusklerna ska även vara spända på vägen tillbaka till utgångsläget för att övningen ska 

bli så effektiv som möjligt. Upprepa ett antal gånger.  

Steg 1  Steg 2 
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Sneda sit-ups 

Övningen utförs på samma sätt som sit-ups förutom att vänster armbåge lyfts i riktning mot 

höger knä. Gör likadant med vänster sida och upprepa ett antal 

gånger. 

 

 

 

Sit-ups på boll 

Utövaren ligger med hela överkroppen på en pilatesboll. Fötterna står stadigt i marken. 

Magmusklerna spänns ihop maximalt och drar överkroppen i riktning mot knäna och tillbaka 

till utgångsläget.  

Steg 1                   Steg 2 

 

 
 

 

Båten 

Utgångsläget i följande övning är sittande rak i ryggen och benen böjda med fötterna i golvet. 

Sedan lyfts benen upp så endast sittbenen är i golvet. Benen pendlar från sida till sida 

samtidigt som armarna pendlar åt motsatt håll. Det är vikigt att upprätthålla en rak rygg och 

spänd bålmuskulatur. 

Steg 1   Steg  

            
7(8) 

 

 



Cykla med benen (knä möter armbåge) 

Utövaren ligger på rygg med händerna bakom nacken och 90° flektion i höft – och knäled. 

Höger ben sträcks ut samtidigt som höger armbåge möter vänster knä med hjälp av att 

magmusklerna lyfter upp överkroppen. Gör likadant med motsatt sida. 

Steg 1         Steg 2 
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