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Sammanfattning 
 
Syftet med detta projekt var att jämföra två olika träningsmetoder för att uppnå en högre 

explosivitet på skridskor hos pojkar i 16-18 års ålder. De två träningsmetoderna var 

explosiva styrkelyft och plyometriska hopp. Vardera träningsmetod innefattade tre 

övningar var. De explosiva lyften som ingick i träningsprogrammet var frivändningar, 

raka utfall samt sneda utfall på bänk. De plyometriska hoppen som ingick var 

Countermovement Jump, Depth Jump samt Depth Jump med ett ben. 

Dessa övningar valdes då de ansågs efterlikna de rörelsekrav som ställs på en 

ishockeyspelare. Projektet pågick under 5 veckor och innefattade två tester i början av 

vecka 1 samt motsvarande tester i slutet av vecka 5. De två testerna var Blue-to-blue 

Explosive Start Test samt Sargeant Jump Test. Träningstillfällena genomfördes i 

samband med lagets ordinarie hockeyträningar och genomfördes två gånger per vecka. 

Projektledarna var närvarande och instruerade vid samtliga träningstillfällen. 

På Blue-to-blue Explosive Start-testet visade ingen av spelarna på någon förbättring. 

Dock visade det sig att de spelare som hade deltagit vid flest träningstillfällen hade den 

minsta försämringen på testet. På Sargeant Jump-testet visade alla spelare utom en på 

förbättring. Detta tyder på att explosiviteten har utvecklats till viss del.  

Framtida studier bör fokusera på korrelationen mellan förbättring av vertikal 

hoppförmåga och en idrottsspecifik explosivitet på skridskor. Då de flesta spelarna ej 

hade någon större erfarenhet av de två träningsmetoderna är det rimligt att anta att en 

träningsperiod längre än 5 veckor är att rekommendera för att uppnå hockeyspecifika 

resultat.  

  
 
 
 
 

 



Abstract  

 

The aim of this project was to compare two different methods of exercise to achieve a 

higher ability to develop power on skates in 16-18 year old hockey players. The two 

training methods were explosive lifting and plyometrics. Each training method consisted 

of three exercises each. The explosive lifts included in the workout regime were power 

cleans, lunges and lateral step-ups using a bench. The jumps used in the plyometric 

regime were counter-movement jumps, depth jumps, and one-legged depth jumps.  

These exercises were chosen as the project leaders considered them to mimic the 

movement requirements of a hockey player. A total of 5 weeks of training was completed 

and included two tests at the beginning of week 1, with the corresponding tests conducted 

at the end of week 5. The two tests were the Blue-to-blue Explosive Start Test and the 

Sargeant Jump Test. The training sessions were carried out two times per week and 

coincided with the team's regular hockey sessions. The project leaders were present and 

instructed at all training sessions. The Blue-to-blue Explosive Start Test showed no 

improvement in any of the players. However, the players who had the highest 

participation during the training sessions also had the smallest decline in the test. The 

Sargeant Jump Test showed that all the players except for one had made an improvement. 

This suggests that the ability to develop power has been improved to some extent.  

Future studies should focus on the correlation between the improvement of vertical jump 

ability and the sport-specific power development on skates. Since most of the players 

didn’t have any extensive prior experience concerning the two training methods, it is 

reasonable to assume that a training period longer than 5 weeks is recommended in order 

to achieve hockey-specific results. 
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1. Inledning 

 
 
Först och främst vill vi framföra ett stort tack till Halmstad Hockeys alla spelare och 

ledare för deras stöd och deltagande som gjort detta projekt möjligt.  

 

Målet med projektet var att försöka utveckla accelerationsförmågan och explosiviteten i 

skridskoåkningen hos ett ungdomslag i ishockey. Vi delade in laget i två grupper som 

fick träna enligt varsin metod under fem veckor. Metoderna vi valde att använda oss av 

var explosiv styrketräning och plyometriska hopp. Dessa två träningsformer skiljer sig 

mycket i utförande, intensitet, påfrestning, återhämtningsperiod och utrustningskrav, men 

skall teoretiskt sett ha liknande effekter. I och med dessa faktorer ansåg vi att det vore 

intressant att undersöka huruvida resultaten av träningsmetoderna skiljde sig åt mellan de 

två grupperna. Ishockeylagets tränare var mycket öppen och mottaglig för förslag 

gentemot vad vi ville undersöka. Innan den första kontakten med tränaren utarbetade vi 

en idé om vad vi ville uppnå och presenterade denna vid ett möte med honom. Tanken 

var från början att genomföra träningsprogrammet under åtta veckor, men på grund av 

ombyggnad av lagets träningslokaler fick vi avsluta perioden efter fem genomförda 

veckor. Ursprungligen hade vi tänkt att genomföra tre omgångar med tester under 

periodens gång, men på grund av dessa omständigheter utförde vi endast två omgångar 

med tester.  

 

Hockey karaktäriseras av perioder av högintensiv skridskoåkning och snabba 

accelerationer vilket ställer höga fysiska krav på utövaren (Montgomery, 1988). 

För att kunna utnyttja dessa färdigheter till max bör den explosiva förmågan tränas upp i 

syfte att kunna utveckla maximal explosiv kraft i dessa moment.  

För att öva upp explosiviteten används vanligtvis olympiska lyft och dylika övningar med 

skivstång och/eller hantlar samt plyometriska övningar (Ebben, Carrol & Simenez, 2004). 

Då skridskoåkning är en komplicerad aktivitet som sker på ett hårt och halt underlag 

krävs det styrka, smidighet, snabbhet och god proprioception för att kunna röra sig på ett 

effektivt sätt över isen (Craig, Gallant, Barile, 2003). Av denna anledning bör den 
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fysträning som bedrivs vid sidan av isen syfta till att vara funktionellt utformad vilket 

innebär att de övningar som utförs bör efterlikna de styrkekrav och rörelsemönster som 

finns inom idrotten (Hoffman, 2002).  
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2. Bakgrund 
 

2.1 Stretch-shortening Cycle  
 
Stretch-shortening cycle är ett fysiologiskt fenomen som kan beskrivas som en 

kombination av excentrisk och koncentrisk muskelkontraktion. En koncentrisk 

muskelkontraktion innebär att muskelns båda fästen närmar sig varandra och en 

kraftutveckling sker. En excentrisk muskelkontraktion sker då muskelns fästen dras ifrån 

varandra i en bromsande rörelse som kräver kraft (Svantesson et al, 2001). Kroppens  

stretch-shortening cycle innebär att en excentrisk muskelkontraktion sker och följs av en 

koncentrisk. Kombinationen av dessa ger en högre kraftutveckling än vad en koncentrisk 

muskelkontraktion kan producera på egen hand. Musklerna kan vid detta fenomen liknas 

vid ett gummiband som sträcks ut och sedan snabbt dras ihop. Denna process utnyttjas 

vid plyometrisk träning och explosiv styrketräning för att förbättra snabbhet och 

explosivitet. Om kombinationen av dessa två muskelkontraktioner sker med en paus eller 

att kontraktionen sker utan den excentriska fasen erhålls ingen ökad kraftutveckling i den 

koncentriska fasen. Man kan tydligt se fördelarna med denna sekvens i flertalet idrotter, i 

t ex en golfsving, ett kast i baseball eller ett vanligt vertikalt hopp (Brown, et al, 2000). 

 
 

2.2 Explosiv Styrketräning 
 
Styrketräning är generellt inte rekommenderat för dem som befinner sig i en snabb 

tillväxtfas. För pojkar inträffar denna period mellan ungefär 13 och 16 års ålder. Under 

tillväxtfasen är skelettet elastiskt och svagt och kan därför skadas vid felaktig belastning.  

Vid tillväxtperiodens slut kan styrketräning med skivstänger initieras, förutsatt att en 

kunnig ledare övervakar träningen (Carlstedt, 1997).   

 

För att förbättra kraftutvecklingen i muskulaturen krävs att man arbetar med en stor yttre 

belastning (Annerstedt, 1997). Vid styrketräning är det antalet repetitioner i kombination 

med belastning som avgör intensiteten i träningspasset. Om målet är att utveckla kraft bör 

antalet repetitioner ligga mellan 1-5 och belastningen bör vara 85-100% av 1RM 
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(Newton, 2006). Vid explosiv styrketräning är det oerhört viktigt att vikten förflyttas med 

så snabb hastighet som möjligt. När det gäller unga utövare rekommenderas det att 

belastningen minskas till 50-80% av 1RM och repetitionerna ökas till mellan 5-10. 

Antalet set bör ligga mellan 3-5 (Annerstedt, 1997). 

 

Med sportspecifik träning menar man att kroppen under träning bör härma de rörelser och 

moment som förekommer i utövandet av idrotten i fråga. Detta kan t ex vara 

idrottsspecifik rörelseträning där man tränar de leder och muskelgrupper som mest 

används i idrottsutövandet eller träning av de energisystem som mest används i den 

idrottsliga prestationen. Den sportspecifika träningen är generellt accepterad som effektiv 

hos de flesta tränare och ledare. Den mest specifika träningen är naturligtvis utövandet av 

själva idrotten, men detta kan inte ge upphov till den muskulära överbelastning som krävs 

för att utveckla ytterligare styrka och kraft (Newton, 2006). 

 

Vid explosiv styrketräning tränar man kroppens förmåga att accelerera sin egen kropp 

eller ett redskap till så hög hastighet som möjligt under kortast möjliga tid. Den faktor 

som är avgörande här är musklernas förmåga att generera kraft under en kort period, det 

vill säga den utvecklade effekten (Carlstedt, 1997).   

Genom motståndsträning kan muskler utveckla styrka genom överbelastningsprincipen. 

Man använder sig då av en extern belastning för att utsätta muskeln för överbelastning. 

Vilken form av överbelastning som muskeln utsätts för har liten betydelse. Det som avgör 

muskelns respons till överbelastningen är intensiteten i den. Det finns tre 

tillvägagångssätt att applicera överbelastningsprincipen på: 

 

• Ökad extern belastning 

• Ökat antal repetitioner 

• Ökad hastighet i muskelkontraktionen  

(McArdle et al, 2006) 

 

Genom styrketräning kan man markant förbättra musklernas prestationsförmåga. En av 

förklaringarna till detta är de neuromuskulära adaptioner som sker i samband med 
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styrketräning. Det beror bland annat på en ökad aktivering av det centrala nervsystemet 

och en förbättrad synkronisering av de motoriska enheterna (McArdle et al, 2006) 

Ishockey kräver stor explosiv benstyrka för att klara av moment som kräver 

riktningsförändring i hög hastighet, accelerationshastighet och explosiv kraftutveckling 

(Twist, 2007). Explosiviteten är särskilt viktig när det gäller att komma upp i hög 

hastighet från ett stillastående läge. Styrka och stabilitet är viktigt i närkampsmoment 

längs sargerna eller framför mål (Twist, 2007). Styrkeövningar som exempelvis 

frivändningar har också visat sig ha en skadeförebyggande effekt (Newton, 2006). Lorne 

Goldenberg, en erfaren NHL-coach, fann efter att ha testat sitt lag efter en 

styrketräningsperiod med explosiva lyft före säsongen och ett test efter säsongens slut, att 

spelarna hade behållit 90% av sin styrka, trots att spelarna inte utfört övningarna under 

säsongen. Han drog slutsatsen att explosiva lyft som t ex frivändningar har stora likheter 

med de fysiska krav som ställs på en spelare genom ishockey (Newton, 2006). 

 

Som tidigare nämnts är ishockey en idrott där utövarens förmåga att generera mycket 

kraft kan vara avgörande för prestationen. För att definiera kraft kan denna förenklade 

ekvation användas: 

 

Kraft = arbete (massa x distans) ÷ tid 

 

Arbete är alltså produkten av ett objekts massa, gånger distansen objektet förflyttas. 

Arbete divideras sedan med den tid det tar för objektet att förflyttas. Om arbetet 

involverar styrketräning står massan för vikten som skall förflyttas och distansen för 

själva rörelsen i övningen (Newton, 2006). Olika typer av fysisk aktivitet kräver olika 

typer av styrka och kraft. Det som är avgörande för hur mycket kraft en muskel kan 

generera är muskelns hastighet i förkortning och förlängning. 

Musklerna förkortas och förlängs med olika maximal hastighet beroende på belastningen 

på dem. Om belastningen ökar så sjunker den maximala förkortningshastigheten. Likaså 

sjunker muskelns förmåga att generera kraft i relation till en ökad förkortningshastighet. 

Detta fenomen förklarar svårigheten med att förflytta en tung vikt i hög hastighet. Genom 
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att träna med hög belastning och snabbt utförande kan man utveckla musklernas förmåga 

att generera mer kraft (McArdle et al, 2006). 

 

För att utveckla mer kraft krävs styrka för att klara av att hantera en stor massa samt 

snabbhet för att kunna utföra rörelsen snabbt. Detta kräver att man väljer övningar där 

kraftproduktionen blir stor. Detta kan man se i tabell 1 som visar kraftproduktionen på 

elitidrottsmän som utfört olika styrkeövningar i 1RM. Man ser tydligt att frivändningar 

kräver den största kraftproduktionen. 

 

   Tabell 1. Kraftproduktion, 1RM (Newton, 2006) 
 

Övning Kraft 
(W) 

Bänkpress 415 

Knäböj 900 

Frivändningar 3413 

 
 

Det finns många faktorer som påverkar hur mycket kraft en idrottare kan generera i ett 

lyft. Bland annat muskelfibertypernas sammansättning, riktning i förhållande till 

musklernas längdriktning, träningstillstånd och psykologiska omständigheter. Det är 

också viktigt att musklernas fibrer aktiveras med rätt frekvens. En erfaren och vältränad 

individ har förmågan att aktivera största delen av muskelfibrerna med en stor 

mobilisering av vilja. Ett bra sätt att mäta explosiviteten och kraften i den nedre 

extremiteten är genom ett vertikalt hopptest, exempelvis ett Sargeant Jump Test 

(Annerstedt, 1997). Undersökningar har visat att det finns korrelationer mellan 

skridskosnabbhet och vertikal hoppförmåga. Man har funnit att den anaeroba 

kraftutvecklingen som sker vid ett vertikalt hopp är en god indikator på en 

ishockeyspelares snabbhet på isen (Mascaro, et al. 1992).  

 

I skelettmuskulaturen har man identifierat två olika typer av muskelfibrer som skiljer sig 

åt genom sina metaboliska och kontraktila egenskaper. De två olika typerna benämns 

som typ I och typ II-muskelfibrer. Typ I-muskelfibrer har en låg kontraktionshastighet 



 7 

och därmed en låg kapacitet när det gäller att producera kraft. Denna typ av muskelfiber  

kännetecknas av att ha större kapillärer, stor mitokondrievolym och goda 

oxidationsmöjligheter, vilket gör dem lämpliga för aerobt uthållighetsarbete. Typ II-

muskelfibrer har motsatta egenskaper mot typ I fibrerna. Genom en snabb 

kontraktionshastighet och utnyttjande av det snabbare glykolyssystemet har dessa 

muskelfibrer de bästa förutsättningarna att producera kraft och anaerobt arbete. De snabbt 

kontraherande muskelfibrerna kan även delas upp i typ IIA och typ IIB. Typ IIA 

kombinerar en relativt snabb kontraktionshastighet med en god aerob uthållighet. 

Sammansättningen av dessa muskelfibrer skiljer sig åt på individnivå. Detta beror delvis 

på genetiska faktorer men kan även påverkas genom träning. Fördelningen är i stort sätt 

jämn över alla muskelgrupper. Specifika mönster kan ses hos idrottare på elitnivå, där 

ishockeyspelare som i sin idrott arbetar mycket anaerobt tenderar att ha en större andel 

muskelfibrer med hög kontraktionshastighet (McArdle et al, 2006).  
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2.3 Plyometri 
 
Plyometri är en träningsform där man utnyttjar musklernas stretch-shortening cycle för 

att få musklerna att utveckla kraft snabbare. Denna typ av träning är ett effektivare sätt att 

uppnå detta mål än traditionell styrketräning (Vissing et al, 2008). Denna träningsform 

utvecklades i början av 1970-talet och användes då främst av friidrottare (Hoffman, 

2002). Eftersom användandet av musklernas stretch-shortening cycle har visat sig öka 

kraften i den koncentriska muskelkontraktionen har även många andra idrottare och 

tränare anammat denna träningsform för användning i sina respektive idrotter. Denna 

förbättring av kraftutvecklingen sker till följd av att man i upphoppet kan dra nytta av en 

stor mängd elastisk energi som lagras i muskeln under den excentriska fasen precis innan 

upphoppet. Stretchrörelsen innan upphoppet resulterar i en större neuronstimulering och 

ett större vridmoment för de involverade musklerna och lederna. Detta leder till att större 

kraft kan produceras ned mot marken, vilket resulterar i en ökad acceleration av 

kroppsmassan uppåt. Vid jämförande tester har personer hoppat 18-20% högre vid 

excentriska hopp än hopp där endast den koncentriska fasen utnyttjades (Hoffman, 2002). 

Ett korrekt utförande av ett plyometriskt träningsprogram kräver att kroppens muskler 

fungerar på ett optimalt sätt, där agonister, antagonister samt synergister samverkar på ett 

effektivt och funktionellt sätt. Agonisten samt synergisterna skall tillsammans, på så kort 

tid som möjligt, uppbåda största möjliga kraft medan antagonisten skall vara så 

avslappnad som möjligt för att minska dess inverkan på kraftutvecklingen (Hoffman, 

2002). EMG-mätningar har visat att agonistens effekt i plyometriträningens inledande 

skede är begränsad. Detta tros vara till följd av Golgi-apparaten i muskeln som aktiveras 

för att skydda muskeln från en potentiellt skadlig utsträckning. I takt med att träningen 

fortskrider minskar denna kraftreducerade effekt och agonisten ges större möjlighet att 

utveckla kraft (Hoffman, 2002). Vid plyometrisk träning skall utövaren snabbt accelerera 

och decelerera den egna kroppsvikten vid en dynamisk rörelse, som t ex vid ett hopp. 

Detta innebär att den excentriska och koncentriska fasen kopplas samman, vilket är en 

förutsättning för att plyometriträningen skall ge någon effekt. Vid utförandet av 

plyometriska hoppövningar bör knäna således böjas något samtidigt som höfterna sänks 

ca 5 cm mot marken. I detta skede sträcks m. quadriceps ut och hamnar i ett excentriskt 

läge för att därefter snabbt kontraheras vid själva hoppet. Detta efterliknar de rörelser en 
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hockeyspelare utför under en hockeymatch, som t ex när en spelare snabbt ändrar riktning 

genom att bromsa in och därefter snabbt börja trycka ifrån med fötterna. Vid 

inbromsningen böjer spelaren på benen för att absorbera kraften, vilket får m. quadriceps 

att sträckas ut. Detta får till följd att elastisk energi lagras i muskeln som frigörs och kan 

utnyttjas om spelaren skjuter ifrån med benen tillräckligt snabbt. Den lagrade elastiska 

energin gör således att m. quadriceps kan kontrahera med större kraft (Twist, 2007).   

 

Då plyometri som träningsform syftar till att förbättra kraftutvecklingen och inte till att 

förbättra konditionen eller dylikt (Hoffman, 2002) är det viktigt att individen som tränar 

låter kroppen vila tillräckligt mycket mellan övningsseten. Övningarna skall alltid utföras 

med högsta möjliga intensitet, kvickhet och med god teknik, vilket ej är möjligt när 

kroppen är utmattad. Setet bör därför avslutas när den neuromuskulära tröttheten uppstår 

och innan en kardiovaskulär trötthet infinner sig (Twist, 2007). Övningarna skall alltid 

utföras med högsta möjliga intensitet och hastighet. Kvalitén på utförandet är således 

viktigare än att träningsvolymen blir så stor som möjligt. En viloperiod på 2-3 minuter 

bör efterfölja varje set för att ge kroppen möjlighet att återhämta sig innan nästa set 

påbörjas (Hoffman, 2002; Sharkey et al, 2006). Träningsvolymen i samband med 

plyometripass mäts vanligen i antalet hopp. För en nybörjare bör ett 

plyometriträningspass innehålla cirka 80-100 hopp och för den relativt erfarne kan 100-

150 hopp utföras per pass. För den erfarne idrottaren kan 150-250 hopp per pass utföras 

(Hoffman, 2002). Förbättringar av hoppförmågan uppstår ej till följd av hypertrofi av 

muskeln utan beror på en neuromuskulär adaption där hjärnan, nervsystemet och muskeln 

tillsammans har lärt sig att snabbt aktiveras (Twist, 2007) 
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Nedan redogörs för plyometriträningens positiva effekter på olika aspekter av hockeyn: 

 

• Hastighetsförändring – Att snabbt kunna ändra riktning och fart är ett oerhört 

effektivt sätt att förvirra motståndaren och göra sig fri från denne vilket leder till 

att man öppnar upp för ett effektivare passningsspel. 

 

• Tacklingar – Att effektivt kunna utnyttja denna del av spelet ger spelaren stora 

möjligheter att försvåra motståndarnas möjligheter. Ren styrka är en viktig 

komponent av tacklingen men för att kunna använda denna på effektivast möjliga 

sätt krävs även en god explosiv förmåga. Genom att läsa spelet och förutse vilken 

riktning en motståndare planerar röra sig i kan en god explosiv förmåga ge 

spelaren en möjlighet att tackla motståndaren och därmed effektiv stoppa denne 

från att aktivt deltaga i t ex ett anfall. 

 

• Snabbhet – Plyometrisk träning ger spelaren möjlighet att snabbt komma upp i 

hög fart men också att öka spelarens maxfart genom att träna upp dennes förmåga 

att låta fötterna arbeta snabbt. En spelare som rör sig snabbt på planen och hela 

tiden håller sig rörande blir svår att markera för motståndarlaget. En snabb spelare 

är även ett hot vart han eller hon befinner sig på planen då denne har möjlighet att 

snabbt komma i en position som är gynnsam för laget. (Twist, 2007) 

 

Den mängd plyometrisk träning som har visat sig vara optimal för att uppnå en 

förbättring av den vertikala hoppförmågan har visat sig vara ungefär 20 träningspass, där 

minst 50 hopp utförs per pass. För att optimera förbättringen av hoppförmågan bör även 

olika typer av hopp kombineras under passet (Villarreal et al, 2009). Två hopp som har 

visat sig vara särskilt bra för att förbättra hoppförmågan är counter-movement jumps och 

depth jumps (Thomas, 2009). Båda dessa typer av hopp innefattar en eccentrisk fas vilket 

gör att den koncentriska kontraktionen blir kraftigare och resulterar i ett högre hopp 

(McBride et al, 2008).  
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Plyometriska övningar ger goda möjligheter att förbättra den explosiva förmågan. Värt att 

notera är dock att plyometriska övningar kan ge nedsättningar på balansen vilket kan ha 

en negativ inverkan på eventuella efterföljande övningar samt ge en ökad risk för skador 

(Twist et al, 2008). 
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3. Metod 
 

3.1 Undersökningsgrupp 
 

Totalt 22 pojkar i Halmstad Hockeys juniortrupp deltog i studien, med undantag för de 

som var skadade eller ådrog sig skador under den pågående säsongen. Närvaron hos de 

enskilda spelarna varierade. Nio spelare tränades i plyometriska hopp och elva spelare 

tränades i explosiv styrketräning. Lagets tränare gjorde indelningen av grupperna. En 

spelare i plyometrigruppen föll bort på grund av en skada i samband med 

hockeyträningen som omöjliggjorde fortsatt deltagande i undersökningen. Två av 

spelarna i styrketräningsgruppen var skadade under hela undersökningsperioden och 

deltog därför inte i alla moment, utan endast i de som de själva kände att de klarade av.  

 
 

3.2 Tester 
 

Två tester utfördes, ett skridskotest och ett hopptest. Dessa utfördes i första veckan av 

träningsperioden och motsvarande tester genomfördes i slutet av träningsperioden. Ett 

test utfördes i första veckan av träningsperioden och det andra testet utfördes en vecka 

efter träningsperiodens slut.  Hopptestet som utfördes var ett Sargeant Jump Test. Detta 

utfördes genom att deltagaren placerades intill en vägg och stående gjorde ett märke med 

en spritpenna så högt som möjligt på väggen. Därefter utförde deltagaren ett vertikalhopp 

och noterade ett nytt märke ovanför det första. Därefter mättes skillnaden i cm. 

Skridskotestet som utfördes var Blue-to-blue Explosive Start Test. Detta utfördes i full 

ishockeyutrustning. Deltagarna startade från stillastående och accelererade en sträcka på 

22,5m, vilket är distansen mellan blålinjerna på en ishockeyplan av europeisk standard. 

Därefter mättes tiden när spelaren passerat den andra blålinjen. Testet utfördes dock på en 

mindre ishockeyplan som saknade linjer, sträckan mättes istället upp med hjälp av två 

koner. Två personer mätte tiderna med varsitt tidtagarur. Tiden mättes i sekunder och 

hundradelar. Deltagarna utförde testet en och en och fick tre försök på sig.  
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3.3 Träningsperiod 
 

Träningsperioden pågick under 5 veckor. Deltagarna tränades två gånger per vecka i 

ungefär 40-60 minuter under lagets fysträning som efterföljdes av deras ordinarie 

träningspass på isen. Projektledarna var närvarande och övervakade alla träningspassen. 

Träningspassen utfördes i hockeylagets gym, samt ute i läktargången i ishallen. 

Träningspassen inleddes med en gemensam uppvärmning på ca 5-10 minuter och sedan 

tränade grupperna åtskiljt.  

 

 

3.4 Explosivitetsträningsgruppen 
 

Efter den gemensamma uppvärmningen fick deltagarna utföra tre explosiva 

styrketräningsövningar. Alla övningarna utfördes med högsta möjliga hastighet. De 

började med en Power Clean-övning, en så kallad frivändning. Övningen utfördes med en 

standard 20-kilo tung skivstång med varierande belastning efter deltagarnas egen 

förmåga. Stången placeras på golvet och dras sedan upp med hög hastighet nära kroppen 

upp till brösthöjd. Där roteras greppet och stången placeras på m. deltoideums anteriora 

del, samtidigt som man utför en knäböjning. I det sista momentet sträcks knäleden och 

kroppen rätas ut med stången placerad på bröstkorgen. Stången släpps sedan ner och 

proceduren börjar om. Övningarna utfördes med högsta möjliga hastighet i 

lyftmomenten. Den andra övningen var utfallsknäböjning. Samma typ av skivstång 

användes, med varierande belastning efter spelarnas egen förmåga. Stången placeras på 

den breda delen av m. trapezius, sedan tas ett stort kliv framåt tills de främre benets 

knäled är positionerad i 90°. Därefter trycks benet och överkroppen tillbaka till 

utgångsläget utan paus. Den sista utförda övningen var utfall åt sidan. Samma skivstång 

användes och placerades återigen på den breda delen av m. trapezius. Deltagaren placeras 

bakom och vid vänster sida av en 45cm hög bänk. Sedan tar deltagaren ett kliv i sidled 

med vänster ben så att det passerar det högra och foten placeras på bänken. Sedan utförs 

en sträckning i knäled och en adduktion i höftled så att kroppen placeras rakt med båda 

fötterna uppe på bänken. Därefter tar deltagaren ett kliv ner från bänken till den andra 
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sidan och upprepar rörelsen från höger. Övningarna utfördes i omgångar med 8 

repetitioner i 3 set. Mellan övningarna följde 2-3 minuters vila. I takt med att deltagarna 

utvecklades tekniskt och styrkemässigt ökades belastningen. I de fall där en spelare 

ådragit sig en skada sänktes belastningen för att inte förvärra den skadades tillstånd. I 

vissa fall uteslöts vissa övningar helt av samma anledning.  

 
 

3.5 Plyometrigruppen 
 

Övningarna som plyometrigruppen utförde var plyometriska hopp över häckar. Efter den 

gemensamma uppvärmningen genomfördes jämfota Counter Movement-hopp över en 

häck. Häckhöjden varierade beroende på individuella färdigheter hos deltagarna. Till en 

början blev de indelade i två led där häckhöjderna var 84cm och 71cm. Genom projektets 

gång så höjdes häckhöjderna i takt med att deltagarna utvecklades. Den andra övningen 

som utfördes var ett Depth Jump. Ett hopp från en 45cm hög bänk för att vid kontakt med 

golvet omedelbart hoppa över en häck. Den sista övningen utfördes på samma sätt, men 

på ett ben i taget. Deltagarna utförde jämfotahoppen med 12 repetitioner i 3 set. 

Enbenshoppen utfördes med 6 hopp på varje ben i 3 set. Detta resulterade i 90 hopp per 

pass. Övningarna utfördes i denna ordning för att minska volymen och öka intensiteten 

mot slutet av passet.  Mellan seten fick deltagarna utföra andra typer av 

styrketräningsövningar med den egna kroppen som belastning. Dessa övningar syftade 

till att aktivera bål och överkropp samtidigt som benen fick vila. För att ge spelarna en 

skonsammare landning efter hoppen placerade vi ut mattor på golvet efter häckarna. 

Träningspassen utfördes i läktargången i ishallen.  
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4. Resultat 

4.1 Blue-to-blue Explosive Start Test 
 
Av de 22 spelare som tränades deltog sammanlagt 21 stycken vid något av 

skridskotesterna. Av dessa deltog 9 spelare vid båda skridskotesterna. Dessa 9 spelares 

resultat redovisas i tabell 2 och figur 1. Resterande spelares resultat redovisas i bilaga 2. 

Resultatet baseras på differensen i medelvärde mellan de två testerna. Samtliga spelare 

utom en försämrade sin tid där resultatet skiftade mellan 0-0,52 sekunder. 

Tabell 2. Blue-to-blue explosive start test. 
Spelare Test 1  Test 2   

 
Plyometri 

Bästa 
värde 

(s) 

Medel-
värde 

(s) 

Bästa 
värde 

(s) 

Medel-
värde 

(s) 
Resultat 

(s) 

1 4,25 4,27 4,28 4,42 +0,15 

2 3,93 4 4,22 4,32 +0,32 

      

Explosiva lyft      

      

3 3,6 3,82 4 4,12 +0,3 

4 4,28 4,16 4,28 4,67 +0,51 

5 4,06 4,4 4,03 4,4 0 

6 3,75 4,07 4,09 4,59 +0,52 

7 4,37 4,48 4,34 4,5 +0,02 

8 4 4,21 4,47 4,5 +0,29 

9 3,84 3,97 4 4,1 +0,13 

Figur 1. Blue-to-blue explosive start test. 
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4.2 Sargeant Jump Test 
 

Av de 22 spelare som tränades deltog sammanlagt 13 spelare vid något av hopptesterna. 

Av dessa deltog 7 spelare vid båda hopptesten. Dessa 7 spelares resultat redovisas i tabell 

3 och figur 2. Resterande spelares resultat redovisas i bilaga 3. Samtliga spelare utom en 

förbättrade sin hopphöjd där resultatet skiftade mellan en försämring på 2,5cm och en 

förbättring på 7,5cm. Spelare 1,2,5,7 och 9 genomförde samtliga tester.  

 
Tabell 3. Sargeant Jump Test 

Spelare Test 1 Test 2 Resultat 

Plyometri 
Hopphöjd 

(cm) 
Hopphöjd 

(cm)  

1 38,5 42,5 +4 

2 36,5 37 +0,5 

10 39 41,5 +2,5 

11 29,5 37 +7,5 

    

Explosiva lyft    

5 38 35,5 -2,5 

7 39 43 +4 

9 47 50,5 +3,5 

 
Figur 2. Sargeant Jump Test 
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5. Diskussion 
 
 
Målet med detta projekt var att jämföra två träningsmetoder som syftar till att förbättra 

explosiviteten vid skridskoåkning. De två metoderna är plyometri samt explosiva 

styrkelyft. Undersökningsgruppen var ett juniorlag i ishockey som vi tränade under fem 

veckor. Från början var målet att träningsperioden skulle vara åtta veckor lång för att 

säkerställa att träningsformerna skulle hinna ge effekt men på grund av en ombyggnation 

av idrottsarenan förkortades säsongen, vilket ledde till att vi hade ej fortsatt tillgång till 

lagets träningslokaler. Träningsperioden förkortades ytterligare i och med att spelarna var 

tvungna att vänja sig vid de nya rörelserna och i denna inledande period var intensiteten 

lägre än vad som krävs för att få något resultat. Ingen förbättring har skett hos spelarna 

mellan första och andra testet. Alla spelare utom en har försämrat sin tid på Blue-to-blue 

explosive starttestet något. Denne spelare var dock den enda som inte förbättrade sitt 

resultat på Sargeant jumptestet. 

 

Enligt forskning finns det en korrelation mellan hopphöjd och snabbhet på isen (Mascaro. 

et al 1992). Detta stämmer överens med de data vi erhöll under projektets gång där 

spelare 9 vid det första hopp- och skridskotestet hade klart bäst resultat av de som utförde 

både dessa tester. Detta stärks ytterliggare i och med spelare 15 som endast var med på 

andra testomgången. Denne spelares hoppresultat var det högst uppmätta i laget och han 

var även klart snabbast vid det andra skridskotestet. Det är vår åsikt att det krävs närmare 

forskning när det gäller huruvida förbättring av vertikalhopp direkt leder till en 

förbättring av skridskosnabbhet. Det är inte fullt klarlagt huruvida det rör sig om en 

korrelation eller ett kausalitetssamband. Det kan även vara så att den ökning som spelarna 

erhöll ej var tillräcklig för att ge någon idrottsspecifik effekt. Utförandet av hopptestet tog 

även det längre tid än beräknat, vilket ledde till att spelarna endast fick göra ett hopp var 

vid testtillfällena. Detta innebär att ett eventuellt dåligt hopp kan ha påverkat resultatet 

negativt. 
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Den sammanlagda mängden pass spelarna hann genomföra var 10 stycken. I de studier 

rörande styrketräning och plyometrisk träning som har påvisat positiva resultat har minst 

20 träningspass genomförts (Hoffman, 2002; Villarreal et al, 2009) Våra resultat verkar 

vara i led med denna forskning då 10 träningspass till synes är otillräckligt för att nå en 

idrottsspecifik förbättring. Värt att notera är dock att de spelare som hade högst närvaro 

på träningarna (se bilaga 1) var de som hade den minsta försämringen på skridskotestet. 

Spelare 4 och 6, som hade den största försämringen på skridskotestet, deltog inte i 

träningspassen på grund av skador i den nedre extremiteten. En försämring av resultatet 

har skett för i stort sett hela laget men är alltså något större hos dem som inte medverkat i 

träningsprogrammet. Detta tyder på att de träningsformer som bedrivits motsvarar de 

fysiska krav som ställs på en ishockeyspelare vilket är i linje med tidigare forskning 

(Newton, 2006). 

 

Då endast 9 av 17 deltagare medverkade på båda testerna kan detta ge en missvisande 

bild av resultatet, särskilt då plyometrigruppen endast hade två deltagare som utförde 

båda skridskotesterna.  

 

Vidare finns det en rad yttre faktorer som kan ha påverkat resultatet. I och med att 

skridskotestet genomfördes på en liten rink blev stoppsträckan något kort, cirka 2 meter, 

vilket kan ha medfört att vissa spelare valt att bromsa in innan de passerat testbanans slut.  

Det var ej möjligt att genomföra båda testerna på en normalstor rink på grund av att 

denna var fullbokad i samband med att testerna skulle utföras. Mätutrustningen som 

användes vanliga tidtagarur. Detta medförde att mänskliga faktorer spelade in vid 

tidtagningen. För att minimera dessa faktorer användes två tidtagarur i syfte att få ett så 

rättvisande resultat som möjligt. Endast tiderna från den ena klockan användes i resultatet 

och den andra användes som kontroll.  
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Spelarna hade ej någon större erfarenhet av de olika övningarna som utfördes innan detta 

projekt startade, vilket märktes på utförande och teknik i det inledande skedet. Efter ca 

två veckors träning märktes en klar förbättring av tekniken och därmed kunde 

belastningen ökas för styrkegruppen. Först i detta skede kunde träningen bedrivas på den 

intensitet som krävs för få de resultat som eftersträvades. Efter fem veckor, vid projektets 

slut, hade samtliga spelare en fullgod teknik och klarade av att utföra alla övningar på ett 

tillfredställande sätt. I och med att denna initiala tillvänjningsperiod tog längre tid än 

beräknat blev den totala undersökningsperioden förkortad ytterligare, vilket kan ha 

bidragit till att resultatet blev sämre än förväntat. Den tekniska förbättring som samtliga 

spelare erhållit under projektets gång tror vi dock kommer att vara till nytta för deras 

framtida utveckling.  

Spelarnas motivation kan även haft stor påverkan på resultatet. Många av de 

psykologiska faktorerna kan ha varit avgörande vid träningarna såväl som vid testerna. 

Motivation påverkar hur ofta spelarna var närvarande vid träningarna och med vilken 

intensitet de genomförde träningspassen (Weinberg & Gould, 2007). Eftersom projektet 

fortgick dels under pågående säsong, men även efter att denna tagit slut, kan man anta att 

den generella motivationsnivån sänktes betydligt efter säsongens slut. Detta antagande 

styrks av den nedgång i närvaro på träningarna som följde efter säsongens sista match. 

Närvarolistor återfinnes i bilaga 1. De slutgiltiga testerna utfördes under lagets sista 

isträning för säsongen. Detta faktum kan också ha påverkat spelarnas motivation till att 

prestera bra på testerna. Projektledarnas tester tog tid från vad spelarna ansåg vara en kul 

avslutning på säsongen. Detta kan ha påverkat spelarnas ansträngning vid Blue-to-blue 

explosive start-testet eftersom deras motiv för deltagande i träningspasset baserades på att 

spela ishockey och inte för att delta i testet, vilket kan ha påverkat resultatet i negativ 

bemärkelse. Vid Sargeant Jump-testet finns även en intressant motivationsfaktor som kan 

förklaras med teorin om social jämförelse (Weinberg & Gould, 2007). Efter att spelarna 

genomfört det första testet gjorde också projektledarna detta. Resultatet av deras hopp 

blev högre än hos någon av spelarna, vilket projektledarna delgav spelarna vid det 

efterföljande träningspasset. Detta gav dem ett mål att sträva mot vid det andra testet. 

Motivationen kan ha ökat genom att spelarna fått någon att jämföra sina egna resultat 

med.  
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Ett optimalt upplägg för detta projekt hade inneburit en mycket längre träningsperiod och 

bättre testförhållanden. En initieringsperiod på fyra veckor skulle förmodligen ha behövs, 

där testdeltagarna fick lära sig korrekt utförande av de olika övningarna. Blue-to-blue 

explosive start test bör utföras på en fullstor ishockeyrink för att kunna ge tillförlitliga 

resultat. Det skulle även vara intressant att undersöka andra mätmetoder än de som vi 

använde för att se hur mycket den mänskliga faktorn har spelat in. 

  

Konklusionen av detta projekt är att det krävs mer än fem veckors träning för att få en 

förbättring på Blue-to-blue explosive starttestet. I och med att båda grupperna gjorde en 

förbättring på hopptestet så kan man dra slutsatsen att explosiviteten har utvecklats till en 

viss del. Därför anser vi att båda dessa träningsmetoder är effektiva för utveckling av 

explosiviteten om de utförs under tillräckligt lång tid. Dock är det fortfarande oklart 

vilken metod som ger bäst idrottsspecifikt resultat. Vi tror även att de åtta veckors träning 

som var planerade från början ej hade varit tillräckliga för att ge ett positivt resultat i och 

med den initiala inlärningsfasen. Vi anser därför att det även är viktigt att ha spelarnas 

ålder och träningserfarenhet i åtanke vid utformningen av ett träningsupplägg.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

6. Referenslista 
 
Annerstedt, C., & Gjerset, A. (1997). Idrottens träningslära. Farsta, SISU Idrottsböcker. 
 
Brown, L, Ferrigano, V, Santana, J, (2000). Training for Speed, Agility and Quickness. 

United States of America. Human Kinetics Publishers, Inc. 

Carlstedt, J (1997). Styrketräning för att bli snabb, stark eller uthållig. Farsta, Sisu 
Idrottsböcker. ISBN: 91-88940-12-8 

Craig, R, Gallant, S, Barile, R, (2003). Sport-Specific Training for Hockey. In: Page, P, 
Ellenbecker, T.S, (Eds.), The Scientific and Clinical Application of Elastic 
Resistance. United States of America. Human Kinetics Publishers, Inc. ISBN: 0-
7360-3688-1 

Ebben, W. P., Carroll, R. M., & Simenez, C. J. (2004). Strength and conditioning 
practices of National Hockey League strength and conditioning coaches. Journal of 

Strength and Conditioning Research, 18, 889-897. 
 
Hoffman, J (2002). Physiological Aspects of Sport Training and Performance. United 

States of America. Human Kinetics Publishers, Inc. ISBN: 0-7360-3424-2 

Mascaro, T, Seaver, B.L, Swanson, L. (1992). Prediction of skating speed with off-ice 
testing in professional hockey players. Journal of orthopaedic and sports fysical 

therapy, 15. 92-8.  
 

McArdle, W, Katch, F, Katch, V. (2006). Essentials of Exercise Physiology. Third 
Edition. United States of America. Fitness Technological Press. 

McBride, J.M. McCaulley, G.O, Cormie, P. (2008). Influence of preactivity and eccentric 
muscle activity on concentric performance during vertical jumping. Journal of 

Strength and Conditioning Research, 3, 750-7 

Montgomery, D. L. (1998). Physiology of Ice Hockey, Sports Medicine, 5, 99-126  
  
Newton, H (2006). Explosive Lifting for Sports. United States of America. Human 

Kinetics Publishers, Inc. ISBN-13: 978-0-7360-6576-4 

Sharkey, B, Gaskill, S, (2006). Sport Physiology for Coaches. United States of America. 
Human Kinetics Publishers, Inc. ISBN-10: 0-7360-5172-4  

Svantesson, U, Thomeé, R, Karlsson, J (2001). Idrottarens spänstbok – spänst och 
elasticitet i muskler och senor. Farsta, SISU idrottsböcker.  



 22 

Thomas, K, French, D, Hayes, P.R. (2009). The effect of two plyometric training 
techniques on muscular power and agility in youth soccer players. Journal of Strength 
and Conditioning Research, 23, 332-5 

Twist, C, Gleeson, N, Eston, R. (2008). The effects of plyometric exercise on unilateral 
balance performance. Journal of Strength and Conditioning Research, 26, 1073-80 
 
Twist, P, (2007). Complete Conditioning for Hockey. United States of America. Human 

Kinetics Publishers, Inc.. ISBN-13: 978-0-7360-6034-9 

Villarreal, E.S, Kellis, E, Kraemer, W.J, Izquierdo, M. (2009). Determining Variables of 
Plyometric Training for Improving Vertical Jump Height Performance: A Meta-
Analysis.  Journal of Strength and Conditioning Research. Feb 4. [Epub ahead of 

print] 

Vissing, K, Brink, M, Lønbro, S, Sørensen, H, Overgaard, K, Danborg, K, Mortensen, J, 
Elstrøm, O, Rosenhøj, N, Ringgaard, S, Andersen, J.L, Aagaard, P. (2008). Muscle 
adaptations to plyometric vs. resistance training in untrained young men. Journal of 

Strength and Conditioning Research, 22, 1799-810 

Weinberg, R.S., Gould, D. (2007). Foundations of Sport and Exercise Psychology. 
United States of America. Human Kinetics Publishers, Inc. ISBN-10: 0-7360-6467-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

7. Bilageförteckning 
 
1. Närvarolista 
 
2. Blue-to-blue Explosive Start Test – fullständiga resultat 
 
3. Sargeant Jump Test – fullständiga resultat 
 
4. Belastningstabeller för spelarnas explosiva lyft 
 
5 & 6. Övningsprogram 
 


