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Del 1, Kapacitetsanalys 

Inledning 
Detta arbete är ett delmoment i kursen Träningslära 1, 7.5 hp på Tränarprogrammet på 
Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Uppgiften är att skapa en krav- och 
kapacitetsanalys inom vald specialidrott som i detta fall är ishockey. Arbetet i sig motsvarar 3 
hp. 
 

Bakgrund 

Ishockey är en väldigt komplex idrott där många olika faktorer påverkar spelarens prestation. 
Dels har du rent fysiologiska egenskaper som spelarens styrka och aeroba kapacitet för att 
nämna ett par exempel. Dessutom tillkommer andra faktorer som spelförståelse och spelarens 
mentala status vilket också påverkar spelaren. Se figur 1 för en tydligare bild av faktorer som 
påverkar ishockeyspelarens prestation.  
 

 
Figur 1 – Ishockeyspelarens prestationsfaktorer1 
 
I den här analysen kommer vi dock att belysa de fysiologiska delkapaciteterna i prestationen, 
det vill säga styrka, teknik, rörlighet samt anaerob och aerob kapacitet, hur dessa testas i 
Sverige på olika nivåer samt påvisa resultat från dessa tester. 
 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att beskriva och utvärdera tester samt söka, sammanställa och 
utvärdera data för de olika delkapaciteterna i en krav- och kapacitetsframställan. 
 

Avgränsningar 

Det här arbetet är enbart riktat mot herrhockeyn och elithockeygymnasierna, detta eftersom 
kraven skiljer sig åt mellan könen bland annat beroende på regelskillnader och fysiska 
förutsättningar. Jag kommer inte heller att redovisa resultat på samtliga tester som gjorts utan 
                                                
1 Kjell-Åke Gustavsson, Ishockeyns träningslära kap 2, (Svenska ishockeyförbundet: 2009), sid 3. 
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denna analys kommer att redovisa resultat från en övning inom varje delkapacitet. Studien har 
inte tagit hänsyn till specifika krav beroende på spelarnas position utan analysen ska ses som 
generell för alla manliga hockeyspelare som går på ishockeygymnasium. 

Metod 
Information har hämtats in via mejl till förbundets fysansvarige samt till elitserieklubbar. 
Dessutom har viss information hämtats hem från Svenska ishockeyförbundets hemsida. 
Sökning efter artiklar på olika databaser som pubmed, sportdiscus och google scholar har 
också gjorts. Sökningarna har innehållit orden ”test”, ”ishockey” och ”icehockey” 
Informationen har sedan granskats och sammanställts. 
 

Resultat 
Svenska ishockeyförbundet startade 1988 ett projekt som gick under namnet ”Fysprojektet”. 
Detta togs fram eftersom juniorlandslagens förbundskaptener ansåg att svenska juniorer var 
långt efter sina motståndare på internationell nivå i fysisk kapacitet. Detta har bland annat lett 
till att förbundet sedan 1998 har ett testbatteri som samtliga ishockeygymnasier skall 
genomföra på sina elever. Testbatteriet syftar till att testa spelarnas fysiska egenskaper utifrån 
uthållighet, snabbhet, styrka koordination och rörlighet, och testerna genomförs en 
gång/termin. 2 Hela testbatteriet redovisas längst bak i detta arbete men jag kommer att 
redovisa några resultat från en sammanställning som gjordes 2005. 
 

Styrka 

Eftersom hockeyspelarnas benstyrka är en central faktor för deras prestation så är knäböj en 
av styrketesterna som hockeygymnasierna genomför. Testet genomförs på olika sätt beroende 
på vilken årskurs spelarna går i. År ett genomförs max antal repetitioner på den egna 
kroppsvikten. Exempel om testpersonen väger 90 kg så ska han lyfta 90 kg så många gånger 
han kan, dock max 20 repetitioner. År två lyfter de 150 % av sin egen kroppsvikt och skall då 
klara 1-3 repetitioner. Bedömningen görs som Godkänd eller icke godkänd. Det tredje året 
genomförs ett max RM test. Resultaten för denna övning ses i tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1 – Resultat knäböj hockeygymnasierna 1998-2005, år ett max antal på egen 
kroppsvikt, år två 150 % av egen kroppsvikt 1-3 repetitioner andel G i %, år tre 1 RM test. 3 

Knäböj 

  

Max antal egen 
Kroppsvikt Åk1 

150 % KV                   1-
3 Rep G/U % Åk 2 1 RM Kg Åk 3 

Medel 19 86 136 

 
 
                                                
2 Kjell-Åke Gustavsson, Sammanställning och utvärdering av fysiska tester på regionala breddläger med U 16 

och U 17 spelare under åren 2000 – 2002 (Svenska ishockeyförbundet, utvecklingsavdelningen; 2002). Sid 3. 
3 Kjell-Åke Gustavsson, Sammanställning och utvärdering av fysiska tester på ishockeygymnasierna under tiden 

augusti1998- september 2005med åldersgrupper födda 1982-1989, (Svenska ishockeyförbundet, 

utvecklingsavdelningen; 2005) sid 10. 
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Aerob kapacitet 

För att testa spelarnas Aeroba kapacitet på ishockeygymnasierna genomförs antingen 
Coopertest 3000 meter alternativt ett beeptest, detta är något som varje enskilt 
hockeygymnasium får bestämma vilket av testen dem skall genomföra. Coopertestens resultat 
redovisas endast i tid, medan beeptestet redovisas i uppskattade VO2max värden utifrån en 
standardtabell. Resultaten redovisas i tabell 2 nedan. 
 
Tabell 2 – Resultat aeroba uthållighetstester på Hockeygymnasierna 1998-2005 4 

 UTHÅLLIGHET 

Coopertest 3000 m  min,sek Beeptest   ml/kg x min 

ÅRSGRUPP Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Medel 11,48 11,37 11,42 54 54 54 

 

Anaerob Kapacitet 

Hockeygymnasierna genomför inget konkret test för denna delkapacitet. 
 

Rörlighet 

I hockeygymnasiernas testbatteri ingår en rad rörlighetstester både för överkropp och för 
underkropp. Här uppmäts inga resultat i olika enheter utan spelarna kan antingen få godkänt 
eller underkänt utifrån förutbestämda krav. Eftersom quadriceps muskulaturen är en central 
muskelgrupp i skridskoåkning så redovisas resultatet från rörlighetstestet på denna muskulatur 
i tabell 3 nedan. Resultaten anger hur många procent av spelarna som klarat godkänt. 
 
Tabell 3 – Resultat rörlighet framsida lår på Hockeygymnasierna 1998-2005. 5 
  Rörlighet 

Lår framsida vänster (%G) Lår framsida höger (%G) 

ÅRSGRUPP Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Medel 85 87 88 85 88 89 

 
 

                                                
4 Kjell-Åke Gustavsson, Sammanställning och utvärdering av fysiska tester på ishockeygymnasierna under tiden 

augusti1998- september 2005med åldersgrupper födda 1982-1989, (Svenska ishockeyförbundet, 

utvecklingsavdelningen; 2005) sid 12 
5 Kjell-Åke Gustavsson, Sammanställning och utvärdering av fysiska tester på ishockeygymnasierna under tiden 

augusti1998- september 2005med åldersgrupper födda 1982-1989, (Svenska ishockeyförbundet, 

utvecklingsavdelningen; 2005) sid 9. 
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Koordination 

Som koordinationstest genomför alla hockeygymnasier Harres test. Resultaten från detta test 
redovisas i tabell 4 nedan. 
 
Tabell 4 – Resultat Harres test på Hockeygymnasierna 1998-2005. 6 
  Koordination 

Harres test (sek) 

ÅRSGRUPP Årskurs 
1 

Årskurs 
2 

Årskurs 
3 

Medel 11,55 11.16 10,93 

 

Snabbhet 
Litteratur om ishockeyns olika delkapaciteter talar nästan alltid om snabbhet som en egen 
delkapacitet och inte som en del av någon annan kapacitet. Hockeygymnasierna i Sverige 
testar denna delkapacitet genom 30 meters sprintlopp löpning. Resultaten presenteras i tabell 
5 nedan. 
 
Tabell 5 – Resultat Snnabbhet 30 meter löpning på Hockeygymnasierna 1998-2005. 7 
  Snabbhet 

30 m löpning (sek) 

ÅRSGRUPP Årskurs 
1 

Årskurs 
2 

Årskurs 
3 

Medel 4,47 4,4 4,34 

 
 

Diskussion 
Den första tanken som dyker upp gällande de tester som hockeygymnasierna gör är att de inte 
är ett dugg grenspecifika. Att genomföra snabbhetstesterna på is till exempel istället för 
löpning skulle direkt öka både specificiteten och validiteten på det testet eftersom det faktiskt 
är snabbheten på is som är av intresse för ishockeyspelare. 
 
Att ishockeyn är en så komplex idrott som den är gör att förmodligen ingen spelare ligger på 
sitt absoluta max inom någon av delkapaciteterna än om dem grenspecifikt valt att fokusera 
all träning på en kapacitet. En ishockeyspelare ligger mellan 70 till drygt 90 % av sin 
maximala puls under tiden som han befinner sig på isen. Detta betyder att ishockeyn 

                                                
6 Kjell-Åke Gustavsson, Sammanställning och utvärdering av fysiska tester på ishockeygymnasierna under tiden 

augusti1998- september 2005med åldersgrupper födda 1982-1989, (Svenska ishockeyförbundet, 

utvecklingsavdelningen; 2005) sid 9. 
7 Kjell-Åke Gustavsson, Sammanställning och utvärdering av fysiska tester på ishockeygymnasierna under tiden 

augusti1998- september 2005med åldersgrupper födda 1982-1989, (Svenska ishockeyförbundet, 

utvecklingsavdelningen; 2005) sid 9. 
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innehåller en hel del anaerobt arbete.8 Av den anledningen känns det lite märkligt att 
hockeygymnasierna inte har något test som fokuserar på den anaeroba kapaciteten. Att alla 
inte har tillgång till att genomföra ett wingatetest som exempel är förståeligt men det finns 
andra alternativ exempelvis 150:an som också testar den anaeroba kapaciteten. 
 
Gällande rörlighetstesterna så är det svårt att svara på hur viktiga testerna är eftersom ingen 
exakt vet hur viktig rörligheten är för spelarnas prestation samt förmåga att hålla sig 
skadefria. Dock behövs en viss rörlighet för att kunna genomföra vissa styrkeövningar på ett 
bra sätt med minskad risk för skadebildning vid genomförandet. Målvakter befinner sig dock 
ganska ofta i ytterlägen med sin muskulatur och då kanske framförallt kring höften och 
ljumskarna. Därför kanske det kan vara av intresse att genomföra särskilda rörlighetstester för 
dem. Genom att genomföra testerna på det sätt som det görs nu med förubestämt vad som 
anses som godkänt och icke godkänt skapar sig förbundet dock en liten fingervisning över hur 
rörligheten ser ut bland spelarna. 
 
Att sammanställa resultat från så många olika mätningar som är gjort hos 
ishockeygymnasierna gör de värden som kommer fram representativa. Det som man bör 
beakta är dock att testerna är genomförda på olika platser i landet, med olika testledare, olika 
idrottshallar och där förberedelserna troligen inte varit identiska hos alla gymnasier. Detta gör 
att standardiseringen av testet blir lidande och kanske skulle resultaten kunnat visa annat ifall 
samtliga tester genomfördes av testledare från förbundet. De skulle kunna åkt ut till samtliga 
gymnasier för att genomföra testerna på samma sätt, i samma följd och med samma 
instruktioner om förberedelser före. Då skulle bedömningen om vad som är godkänt och inte 
samt vad som är fusk och inte bli enklare att standardisera. Testledarna kunde då också se till 
att skapa så lik testmiljö som möjligt på samtliga platser där testerna genomförs. 
 
Att uppskatta spelares syreupptagningsförmåga med hjälp av beeptest måste också 
ifrågasättas eftersom validiteten i det testet inte visat sig vara särskilt bra på hockeyspelare.9 
Dock visar denna studie att testet är en bra mätmetod för att visa på förbättring/försämring av 
den maximala syreupptagningsförmågan över tid.10 Förbundet ska dock berömmas för att den 
fysiska kapaciteten på gymnasiespelarna följs upp på det sätt som det faktiskt gör. Det visar 
på en seriositet kring den fysiska kapaciteten på hockeyspelare vilket också borde smitta av 
sig på spelarna. 

                                                
8 L. Montgomery. Physiology of Ice Hockey (Exercise and sport science kapitel 52; 2000). Sid 816 
9 Mårten Fredriksson, Fredrik Ahlström. En validitetsstudie på beeptestet – avseende aerob kapacitet på 

ishockeyspelare. (Gymnastik- och idrottshögskolan; Stockholm 2000) sid 26. 
10 Mårten Fredriksson, Fredrik Ahlström. En validitetsstudie på beeptestet – avseende aerob kapacitet på 

ishockeyspelare. (Gymnastik- och idrottshögskolan; Stockholm 2000) sid 45. 
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Del 2, Kravanalys 

Bakgrund 

I Del ett av detta arbete bekantade vi oss med hur de svenska hockeygymnasierna testar sina 
spelare i de olika fysiska delkapaciteterna. I den här delen ska vi dock visa hur världselitens 
fysiska värden ser ut, och därigenom dra slutsatser över vilka fysiska kvaliteter som krävs för 
att bli en ishockeyspelare på världselitnivå. 
 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att skapa en kravanalys för ishockey utifrån tester av de fysiska 
delkapaciteterna på elithockeyspelare. 
 

Avgränsningar 

Det här arbetet är enbart riktat mot herrhockeyn eftersom kraven skiljer sig åt mellan könen 
bland annat beroende på regelskillnader och fysiska förutsättningar. Studien har inte tagit 
hänsyn till specifika krav beroende på spelarnas position utan analysen ska ses som generell 
för alla manliga hockeyspelare. 
 

Metod 
Data för denna analys är hämtat via Svenska ishockeyförbundets utbildningsportal 
www.coachescorner.nu samt via GIH:s biblioteks hemsida. Dessutom har viss information 
kommit in via mejlkontakt med Svenska ishockeyförbundets fysansvarige. Sökningar i 
databaser (pubmed, sportdiscus och Google scholar) har också bidragit till datainsamlingen 
för denna studie. 
 

Resultat 

Styrka 

I den första delen av detta arbete redogjordes att knäböj var ett vanligt test för att testa 
hockeyspelarens benstyrka, detta gäller även bland elitspelarna. 2002 genomförde Svenska 
hockeyförbundet tillsammans med Sveriges Olympiska kommitté (SOK) en rad tester med 
spelare både från den svenska Elitserien samt med ett fåtal spelare från National Hockey 
League (NHL) i syfte att skapa en krav- och kapacitetsprofil bland svenska 
elitishockeyspelare. Totalt var det 27 spelare som deltog i studien, av dessa tillhörde 22 
Elitserien och endast fem spelade i NHL. Knäböj var ett av testerna som genomfördes och 
medelvärdet från de 27 spelare som deltog var att dem klarade 1,8 gånger sin egen kroppsvikt. 
Som exempel ifall en spelare vägde 100kg så kunde han lyfta 1,8*100=180kg. Några 
individuella resultat har inte publicerats utan resultaten är publicerade lagmässigt utifrån de 
klubbar spelarna tillhörde. I denna studie har elitseriespelarnas resultat slagits ihop till ett 
värde medans NHL spelarnas resultat fortfarande redovisas separat. NHL spelarna klarade 
1,92 gånger sin egen kroppsvikt och Elitseriespelarna klarade 1,79 gånger sin egen 
kroppsvikt. I Antal kilon klarade NHL spelarna 185 kg, medan Elitspelarna orkade lyfta 
159,8kg. Medelvärdet bland samtliga spelare var 172,4kg. (se tabell 6 nedan)  
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Tabell 6 – Resultat knäböj elitishockeystudien11 

Övning NHL Elitserien Medelvärde 

Knäböj (kg)  185,0 159,8 172,4 

Knäböj/kg kv 1,92 1,79 1,86 

 
Vad är då bra eller dåligt kan man fråga sig? Elitishockeystudien tog även fram 
referensvärden på samtliga tester som dem genomförde där de bestämde vilka resultat som 
var godkänt, bra eller utmärkta på varje test. Dessa referensvärden presenteras i tabell 7 
nedan. 
 
Tabell 7 – Referensvärden godkänt, bra, utmärkt vid olika tester på elithockeyspelare12 

TEST GODKÄNT BRA UTMÄRKT 
ANTROPOMETRI       
Fett 15 13-14 12 

STYRKA       

Grip v (kp) 58 65 70 

Grip h (kp) 58 65 70 

Vertikalhopp utan 
armsving (cm) 40 45 49 

Vertikalhopp med 
armsving (cm) 48 53 57 

Knäböj/kg kv (kg) 1.6 1.8 2.0 

Bänkpress/kg kv 1.10 1.25 1.40 

Sit ups hängande 
(antal) 17 22 26 

UTHÅLLIGHET/EFFEKT       

VO2 löpband (ml/kg) 55 59 62 

Wingate peak 10% kv 
(w/kg) 12.5 13.5 14.2 

Wingate medel 10% kv 
(w/kg) 9 9.8 10.3 

 

Aerob kapacitet 

För att mäta den Aeroba kapaciteten använde dem sig av en så kallad onlinemätning där 
samtliga 27 testpersoner sprang på löpband samtidigt som de var uppkopplade till en dator 
som mätte deras värden samtidigt som de sprang. Medelvärdet för denna kapacitet var 
54,8ml/kg, NHL spelarna låg på 54,5ml/kg och Elitseriespelarna på 55ml/kg (se tabell 8 
nedan). Dessa resultat kan också jämföras med referensvärdena i tabell 7 ifall de anses som 
bra eller dåliga. 
 

                                                
11 Kjell-Åke Gustavsson, Elitishockeystudien delrapport 2 – krav- och kapacitetsprofil hos svenska 

elitishockeyspelare,  (Svenska ishockeyförbundet; 2002), sid 11. 
12 Kjell-Åke Gustavsson, Elitishockeystudien delrapport 2 – krav- och kapacitetsprofil hos svenska 

elitishockeyspelare,  (Svenska ishockeyförbundet; 2002), sid 11. 
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Tabell 8 – Resultat Aerob kapacitet elitishockeystudien13 

Värden NHL Elitserien Medelvärde 

VO2(l/min) 5.23 4,91 4.96 

VO2(ml/kg) 54.5 55.0 54.8 

 
Andra VO2max mätningar gjorda på NHL-spelare mellan åren 1992-2003 uppmäter resultat 
som ligger mellan 54.6 och 59.2 ml/kg.14 Även dessa tester gjordes i form av onlinemätning 
på löpband.  

Anaerob kapacitet 

Ishockeyn är som tidigare nämnts en idrott som innehåller en hel del anaerobt arbete där 
spelarna stundtals är uppe på en intensitet över 90 % av max.15 För att mäta den 
delkapaciteten genomförde dem Wingate test. Detta är ett cykelergometertest där 
testpersonerna cyklar med ett bestämt motstånd (som i det här fallet var 10% av deras 
kroppsvikt) så fort de bara kan i 30 sekunder. Därefter räknas deras effektutveckling ut både i 
högsta värde, lägsta värde samt ett medelvärde för hela testet. Det är framförallt antalet watt i 
förhållande till egen kroppsvikt som är av intresse i den här mätningen. Medeleffekten för 
samtliga testpersoner vid detta test var på 10,3 W/kg kv. NHL spelarna låg på 10,4 W/kg kv 
och elitseriespelarna på 10,3 W/kg kv (se tabell 9). 
 
Tabell 9 – Resultat Wingate test elitishockeystudien16 

Värden NHL Elitserien Medelvärde 

Peak effekt (w) 1353 1253 1270 

Peak effekt (w/kg) 14.12 14,05 14.0 

Medel effekt (w/kg 10.4 10.3 10.3 

Min effekt (w/kg) 7.9 7.8 7.8 

 
Som referensvärde till medeleffekten så anser testledarna att 9 W/kg kv är godkänt, 9,8 kw/kg 
kv är bra och 10,2 W/kg kv är utmärkt vilket kan utläsas i tabell 7. 
 

Rörlighet 

2004 genomfördes rörlighetstester i höftpartiet på elitishockeyspelare i en jämförelse mot en 
medelsvensson som inte idrottade för att se om det gick att se någon klar skillnad. Den 
studien visade att ishockeyspelarna var mindre rörliga än kontrollgruppen i alla rotationer 
kring höften vilket kan ses i tabell 10. 
 
 
                                                
13 Kjell-Åke Gustavsson, Elitishockeystudien delrapport 2 – krav- och kapacitetsprofil hos svenska 

elitishockeyspelare,  (Svenska ishockeyförbundet; 2002), sid 11. 
14 David L. Montgomery, Physiological profile of professional hockey players — a longitudinal comparison 

(Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, Volym 31, Nummer 3;2006) , Sid. 181-185. 
15 L. Montgomery. Physiology of Ice Hockey (Exercise and sport science kapitel 52; 2000). Sid 816 
16 Kjell-Åke Gustavsson, Elitishockeystudien delrapport 2 – krav- och kapacitetsprofil hos svenska 

elitishockeyspelare,  (Svenska ishockeyförbundet; 2002), sid 11. 
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Tabell 10 – Resultat rörlighetstest höftrotationer17 

 
 
Tester som genomfördes med NHL-spelare 1988 visade att målvakter hade en mycket bättre 
rörlighet i höfter och ljumskar i jämförelse med utespelarna.18 Exakt vilka tester som 
genomfördes har dock inte gått att utläsa. 
 

Koordination 

Data på någon form av koordinationstest har inte gått att hitta på världseliten.  
 

Snabbhet 

Snabbhet som vi nämnt tidigare, är ett väl använt uttryck när det pratas om ishockeyspelares 
olika fysiska kapaciteter. 2002 gjordes en sammanställning på de fysiska tester som 
juniorlandslagen genomförde mellan åren 1991-2001. Bland testerna som genomfördes ingick 
sprint löpning 10 meter och 20 meter. 10 meters resultaten visar ett medelvärde för J20 
landslaget på 1,74 sekunder medans J18 landslaget sprang på 1,83 sek i snitt. (Se figur 1) 

                                                
17 Emma Engström & Lisa Sandberg, Höftrörlighet hos manliga ishockeyspelare på elitnivå,  (Luleå tekniska 

universitet – institutionen för hälsovetenskap; 2004), sid 8. 
18 JC Agre mfl, Professional ice hockey players: physiologic, anthropometric, and musculoskeletal 

characteristics, (Archives of Physical Medication and Rehabilitation; 1988), Sid 188-92. 
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Figur 1 – Resultat snabbhetstest 10 meter löpning på juniorlandslagen 19 
 
Resultaten för 20 metersloppet visar att J20 landslaget har ett medelvärde på 3,03 sekunder 
medans J18 landslaget har ett medelvärde på 3,13 sekunder. (se figur 2) 

 
Figur 2 – Resultat snabbhetstest 20 meter löpning på juniorlandslagen20 
 
Även här finns referensramar över vad som ses som godkänt vilket Svenska 
ishockeyförbundet har tagit fram. Dessa referensvärden syns i Tabell 11. 
 
Tabell 11 – Referensvärden snabbhetstester löpning 21 

                                                
19 Mårten Fredriksson, 1991-2001 Sammanställning & utvärdering av fystester på juniorlandslagen, (Svenska 

ishockeyförbundet - utvecklingsavdelningen; 2002), sid 3. 
20 Mårten Fredriksson, 1991-2001 Sammanställning & utvärdering av fystester på juniorlandslagen, (Svenska 

ishockeyförbundet - utvecklingsavdelningen; 2002), sid 3. 
21 Kjell-Åke Gustavsson, Vägen till elit del 1 – flik tester, (Svenska ishockeyförbundet, utvecklingsavdelningen; 

2005), sid 9. 
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Sträcka Godkänt Bra Utmärkt 

10 m (sek) 1,75-1,85 1,65-1,74 ≤ 1,64 

20 m (sek) 3,05-3,20 2,95-3,04 ≤ 2,94 

Fl 30 m (sek) 3,60-3,75 3,45-3,59 ≤ 3,44 

 
NHL genomför varje år en tävling som de kallar för ”Skills competition” där testas spelarnas 

olika hockeymässiga egenskaper på is. En av dessa tester är ”fastest skater” där spelarna åker 

ett varv så fort de kan och tiden tas med hjälp av fotoceller. De bästa resultaten i den grenen 

kan du se i tabell 12 nedan.  

 
Tabell 12 – De fem bästa tiderna på NHL:s Fastest skater competition och vilket år tiden 
gjordes.22 
  Snabbhet 

1 varv fastest skater (sek) 

1 (1996) 13,386 

2 (1993) 13,51 

3 (1994) 13,525 

4 (1998) 13,56 

5 (1997) 13,61 

 
Denna test har även genomförts på ett Svenskt elitlag som spelar på större rink än NHL lagen. 
I NHL är längden på rinken 60 meter och bredden 36 meter. I Sverige är längden densamma 
60 meter men bredden på rinken är 40 meter. Det bästa resultatet från tävlingen på svensk 
rink var 15,7 sekunder.23 I denna tävling ingick dock ett antal NHL-spelare men det visade sig 
att det bästa resultatet gjordes av en elitseriespelare. 

Diskussion 
Tyvärr har det varit väldigt svårt att få tag på nyare studier kring hockeyspelarnas fysiska 
kapacitet. Detta gör att de värden som publicerats i denna studie bör ifrågasättas om de är rätt 
värden att göra en kravanalys ifrån. Dels har det skett regelförändringar inom ishockeyn de 
senaste åren vilket även påverkar de fysiska kraven på spelarna. Dessutom är resultaten i 
denna studie mycket hämtat från en och samma studie vilket gör det svårt att klargöra ifall 
resultaten är representativa.  
Det svåra med att göra en analys för en sport som ishockey är att den är så komplex. En 
befogad fråga är om det verkligen krävs en viss förmåga inom varje delkapacitet för att nå 
världseliten inom sporten. Det har dock visat sig att spelarna blivit mer vältränade över tid 
vilket stärker resonemanget om att den fysiska kapaciteten blir av allt större betydelse.24 Det 

                                                
22 http://www.nhl.com/ice/page.htm?id=29592 
23 http://www.modohockey.se/nyheter.cfm?Nyhet=873 
24 Randy Dewart m.fl. A 26 year physiological description of a National Hockey League team (Applied 

Physiology, Nutrition, and Metabolism, August, 2008). Sid 4. 
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har dessutom visat sig att NHL-proffsen har en betydligt högre fysisk kapacitet än spelare 
som spelar i mindre ligor.25 
 
En annan fördel som ishockeyn har är att det finns mycket pengar inom sporten. Detta gör att 
elitklubbarna har råd att genomföra fysiologiska tester som de på lägre nivå inte har. 
Ishockeyn kommer ofta in i olika lab där tester genomförs om inte klubben själv äger 
testutrustning av hög kvalitet. Exempel kan vara att genomföra VO2max tester med 
onlinemetodik. Detta borde innebära att det finns en klar bild över hur ishockeyspelarnas 
fysiska kapacitet borde se ut men ifall detta stämmer med verkligheten ställer denna studie sig 
mycket tveksam till. Detta kan dels bero på att testresultaten hålls ”hemliga” inom varje lag 
vilket gör att vetskapen och medvetenheten om vad som krävs för att bli en världsspelare 
inom ishockeyn fortfarande känns väldigt vag. I USA och framförallt Kanada genomförs en 
del studier på NHL-spelare men i Sverige känns det väldigt sällsynt. Eftersom 
förutsättningarna skiljer sig enormt mellan dessa ligor gör också att det blir helt olika krav på 
spelarnas fysiologiska kapaciteter. I Sverige innefattar högsta serien 55 omgångar medans 
NHL har 82 omgångar. Dessutom har NHL en slutspelsomgång mer än vad Sverige har vilket 
gör att de bästa lagen i NHL spelar mer än 100 matcher varje år vilket inte är fallet i Sverige 
där de bästa spelar runt 70 matcher. 
 
Att specificera tester mot ishockeyn är ganska svårt beroende på vilken delkapacitet du vill 
testa. Ett VO2max test skulle mer eller mindre vara omöjligt att genomföra på is eftersom du i 
skridskoåkningen alltid har en spänd benmuskulatur vilket gör att laktatnivåerna kommer att 
bli för höga så maximalt syreupptag aldrig hinner uppnås.26 Snabbhetstester är däremot 
väldigt enkelt att genomföra eftersom det bara är att genomföra sprinttest på is med 
skridskoåkning istället för att genomföra detta i form av löpning på bar mark. Att genomföra 
”fastest skater” som NHL gör i sin skills competition är också ett alternativ för att göra testen 
grenspecifik. Eftersom NHL spelar på en mindre rink än vad lagen gör i Europa borde dock 
referensvärden tas fram på elitspelarna som spelar på stor rink. 

 

                                                
25 David L. Montgomery. Physiology of Ice Hockey (Exercise and sport science kapitel 52; 2000). Sid 820-821. 
26 David J. Pearsall. Biomechanics of Ice Hockey (Exercise and sport science kapitel 43; 2000). Sid 682. 



13 

 

Käll- och litteraturförteckning 
Agre JC. mfl, Professional ice hockey players: physiologic, anthropometric, and 
musculoskeletal characteristics, (Archives of physical medication and rehabilitation; 1988). 
 
Dewart, Randy m.fl. A 26 year physiological description of a National Hockey League team 
(Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, August, 2008). 
 
Engström, Emma & Sandberg, Lisa, Höftrörlighet hos manliga ishockeyspelare på elitnivå,  
(Luleå tekniska universitet – institutionen för hälsovetenskap; 2004) 
 
Fredriksson, Mårten. 1991-2001 Sammanställning & utvärdering av fystester på 
juniorlandslagen, (Svenska ishockeyförbundet - utvecklingsavdelningen; 2002) 
 
Fredriksson, Mårten, Ahlström, Fredrik. En validitetsstudie på beeptestet – avseende aerob 

kapacitet på ishockeyspelare. (Gymnastik- och idrottshögskolan; Stockholm 2000) 
 
Gustavsson, Kjell-Åke, Ishockeyns träningslära kap 2, (Svenska ishockeyförbundet: 2009) 
 
Gustavsson, Kjell-Åke, Sammanställning och utvärdering av fysiska tester på regionala 
breddläger med U 16 och U 17 spelare under åren 2000 – 2002 (Svenska ishockeyförbundet, 
utvecklingsavdelningen; 2002). 
 
Gustavsson, Kjell-Åke, Sammanställning och utvärdering av fysiska tester på 
ishockeygymnasierna under tiden augusti1998- september 2005med åldersgrupper födda 

1982-1989, (Svenska ishockeyförbundet, utvecklingsavdelningen; 2005) 
 
Gustavsson, Kjell-Åke, Elitishockeystudien delrapport 2 – krav- och kapacitetsprofil hos 
svenska elitishockeyspelare,  (Svenska ishockeyförbundet; 2002) 
 
Gustavsson, Kjell-Åke, Vägen till elit del 1 – flik tester, (Svenska ishockeyförbundet, 
utvecklingsavdelningen; 2005) 
 
Montgomery, David L,  Physiological profile of professional hockey players — a longitudinal 
comparison (Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, Volym 31, Nummer 3;2006) 
 
Montgomery, David L, Physiology of Ice Hockey (Exercise and sport science kapitel 52; 
2000). 
 
Pearsall, David J, Biomechanics of Ice Hockey (Exercise and sport science kapitel 43; 2000) 
 

Elektroniska källor 

http://www.modohockey.se/nyheter.cfm?Nyhet=873 

http://www.nhl.com/ice/page.htm?id=29592



 

Bilaga 1 – Testbatteri för ishockeygymnasier 
 
Fysiska tester för ishockeygymnasier 
 

Tillfälle 1 

0. Vilopuls   2:2  Tas individuellt hemma (instruktion) 
0. Morgontemperatur  2:3   -”- 
1a. Längd   1:1 
1b. Vikt   1:2 
2. Total rörlighet  6:7 
3. Häcksitt   6:8a 
4. Skulder-/axelled  6:10 
5a. Snabbhet 30 m  3:1  Manuell tidtagning 
5a. Ljumskar  6:4 
6a. Knäböj   4:2  Åk 1: Max antal egen kroppsvikt (max 20). G/U 

Åk 2: 1-3 rep 150% av egen kroppsvikt. G/U. 
Åk 3: 1 RM 

6b. Bänkpress  4:3  Åk 1: Max antal 50 kg 
Åk 2: 1 RM 
Åk 3: 1 RM 

7. Sit-up variant 2  4:8 
 
Tillfälle 2 

1. Lårens baksida  6:1  > 90 grader = G (bedömning). 
1. Lårens framsida  6:2 
1. Höftböjare  6:3  Positionsbedömning av knäskålens läge 
2a. Harres   7:2  (Häckhöjd 84 cm åk1+2, 91 cm åk 3) 
2a. Vertikalhopp alt 2  4:10 
2b. Stående längd  4:9 
2b. Stående 5-steg  4:11 
3a. Styrkefrivändning  4:1  Åk 1 HT: Tekniktest med 20 kg. G/U. 

Åk 1 VT: 6 rep med 75% av kv. G/U. 
Åk 2: 1-3 rep med 85% av kv. G/U. 
Åk 3: 1 RM 

3b. Chins   4:6  OBS!Greppbredd 60 cm mellan tummarna. 
3c. Enbensknäböj (djupa)  3v /3 h.  Stå på hela foten. G/U. 
4. ”Coopertest”  5:2  Löptest 3000 m. (Kan ersättas med Beeptest) 
 


