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1. Inledning 

Detta arbete är ett delmoment i kursen Träningslära 2 (7,5hp) på tränarprogrammet vid 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Arbetet innehåller en undersökning och 

jämförelse av anfallsspelet mellan de fyra bäst placerade lagen under världsmästerskapen i 

ishockey 2011 utifrån en taktikanalys där alla fyra lagen spelar tre matcher var. 

1.1 Bakgrund 

   Ishockey har spelats i Europa sedan 1900-talets början och blev snabbt en populär idrott i 

Sverige (Ishockey – träning och spel, sid. 5). Trots att spelet har blivit snabbare, nya regler 

har tillkommit och materialet har utvecklats så går det fortfarande ut på samma sak: göra mer 

mål än motståndaren och vinna matchen! (Vägen till Elit del 1, konsten att göra mål sid. 2).  

   I denna studie kommer anfallsspelet och målen under slutspelet att undersökas för de fyra 

bästa lagen i världsmästerskapen i ishockey 2011. Finns det en taktik som innebär att du gör 

fler mål än motståndaren? Vilka skillnader och likheter i anfallsspelet finns det hos lagen?  

   Det finns relativt begränsat med tidigare forskning inom ämnet. Detta är ganska förvånande 

eftersom ishockey går ut på att göra fler mål än motståndaren och studier i hur, när och var du 

gör mest mål borde därför finnas. Tidigare forskning har ofta utgått från spelarnas mentala 

och fysiska kapacitet, däremot tycker jag att det saknas forskning på vilket sätt som mål 

tillkommer inom ishockeyn. Svenska ishockeyförbundets har på sin hemsida tips och råd som 

är avsedd för ledare och tränare inom ishockeyn som vill utbilda spelarna i föreningarna. I 

materialet anser jag att det finns några brister som diskuteras senare i studien. En 

undersökning av Mika Saarinen visar antal gjorda mål under världsmästerskapen 2005 och 

olympiska turneringen 2006 (Goal Analysis World Championship 2005 Olympic Games 

2006). Denna studie har bidragit till en ökad förståelse för hur svårt det är att analysera hela 

anfallsspelet då det krävs många synvinklar för att få fram ett rättvist resultat.  

   Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra anfallsspelet för de fyra högst 

placerade lagen: Finland, Sverige, Tjeckien och Ryssland under slutspelet i ishockey 2011 

utifrån en taktikanalys och frågeställningarna är: 

• När gör lagen mål i matchen och vid vilken tidpunkt i perioden blir det mål? 

• Från vilken position gör lagen mål och var kom passningen från? 

• Vilket skott används för att göra mål? 

• Hur tillkommer målen och vilken typ av anfall blir det mål på? 
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1.2 Definitioner 

Powerplay = numerärt överläge (spel med en eller två man mer på banan). 

Centrallinje = en tänkt linje från mitten av målvaktens målbur och rakt över banan. 

Handledsskott = snabbt skott med handleden (klubban svingas kort bakåt och snabbt framåt). 

Backhand = skott med baksidan av klubbladet.  

Direktskott = ett skott som skjuts direkt utan att hålla i pucken. 

2. Metod 

För att svara på frågeställningarna har en taktikanalys genomförts med hjälp av videomaterial 

från internationella ishockeyförbundets hemsida (IIHF). På deras hemsida (www.iihf.com) 

finns det höjdpunkter och matchbilder från alla matcher under världsmästerskapet. För att 

kolla på dessa matchbilder går det att göra följande: gå in på sidan Championship, därefter 

vidare till VM i Slovakien 2011 för att slutligen trycka på TV/videos. Därefter har resultatet 

på frågeställningarna skrivits ner för hand på papper. Ingen analys har gjorts i något 

datorprogram. I arbetet finns det med mål- och passningszon A-E vilket motsvarar olika 

sektorer inom ishockeyn där mål oftast tillkommer (Vägen till Elit del 1, konsten att göra 

mål). Matcherna kollades igenom fyra gånger för att få en hög reliabilitet i arbetet och 

samtliga mål som är analyserad har skett under ordinarie matchtid 3x20 minuter.  

3. Resultat 

3.1 I vilken period och vid vilken tidpunkt gör lagen mål? 

   Som tabell 1 visar så finns det skillnader i vilken period som lagen gör sina mål. Finland var 

det lag som gjorde flest mål i period två och tre men samtidigt minst mål under period ett. De 

övriga lagen har en jämnare spridning av antalet mål mellan alla tre perioderna. Ryssland och 

Tjeckien gör mest mål under period ett, däremot är Ryssland det lag som gör minst mål under 

period två och tre. Sveriges målproduktion är jämnt fördelat under alla tre perioderna. 

   Tabellen visar också vid vilken tidpunkt som lagen gör sina mål. Finland är bäst på att göra 

mål under matchminuterna 5-10 och 15-20 jämfört med de andra lagen. Däremot gör de inga 

mål under matchminut 10-15 i någon utav perioderna. För Sveriges del så är de varken bäst 

eller sämst på att göra mål under någon del av perioderna. Tjeckien är bäst på att göra mål 

under de första fem minuterna och även under matchminut 10-15.  

http://www.iihf.com/�
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Dessutom har de även den jämnaste målproduktionen av alla lag. Ryssland gör mindre mål 

jämfört med de andra lagen förutom under matchminuterna 10-15.  

 
Tabell 1. Vid vilken period och när i perioden sker målen. 

När gör lagen sina mål? Finland Sverige Tjeckien Ryssland Totalt 

            

Antal mål per period           

Period 1 0 2 3 3 8 

Period 2 6 5 5 1 17 

Period 3 7 4 5 2 18 

            

Tidpunkt för mål/period           

0-5 minuter 2 3 4 0 9 

5-10 minuter 5 4 3 3 15 

10-15 minuter 0 1 3 2 6 
15-20 minuter 6 3 3 1 13 
            
Totalt antal gjorda mål 13 11 13 6   

 

3.2 Från vilken position gör lagen mål och var kom passningen från? 

   De fyra lagens mål och avgörande passningar är märkta med olika färger i form av ringar i 

figur 1. Finland med en svart färg, Sverige med en grön färg, Tjeckien med en blå färg och 

Ryssland med en mörkröd färg.  

   Som det visas i figur 1 finns det tre olika målzoner på den högra sidan (målzon A-C) samt 

fem olika passningszoner på den vänstra sidan och från mittzon (passningszon A-E). I figuren 

visas positionen som lagen gjorde mål och den avgörande passningen innan målet. Genom att 

studera figur 2 går det att se hur många mål som sker i varje målzon och från vilken 

passningszon som passningen kommer från. Det finns skillnader mellan lagen som också 

visas i figurerna. Finland gör mest mål av lagen i målzon A, nästan dubbelt så många som 

övriga lagen. Det är endast Sverige och Tjeckien som gör mål i målzon B, den yta som ligger 

utanför zon A och går en bit ovanför tekningspunkterna. Finland och Ryssland gjorde inget 

mål i den ytan. I målzon C gör alla lagen nästan lika många mål, den ytan går från 

tekningspunkterna mot blålinjen och rakt över zonen.  

   Inget lag gjorde en avgörande passning fram till ett mål från zon A som det visas i figur 2. 

Finland gjorde flest avgörande passningar från zon B, mer än dubbelt så många som Sverige 

och Tjeckien.  
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Ryssland var det enda laget som inte gjorde några avgörande passningar från zon B. Från zon 

C-E gjorde Tjeckien flest avgörande passningar och Sverige näst mest passningar. I 

passningszonerna C-E var det jämnt mellan de fyra lagen.  
 

 
Figur 1. Position för målzon A-C (höger sida) och avgörande passning zon A-E (mittzon och vänster sida). 

 

 

   

Figur 2. Var målen sker för respektive lag.  
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3.3 Vilket skott används för att göra mål?  

   Det som går att utläsa av figur 4 är att handledskottet är det skott som det blir flest mål på 

jämfört med övriga skott. Tjeckien är det lag som gör flest mål på styrningar och övriga skott 

(mål som inte går att tyda hur skottet kommer). Däremot gör Tjeckien inga mål på 

backhandskott. Finland är laget som är bäst i tre av kategorierna: handledskott, slagskott och 

backhandskott. Däremot så gör inte Finland några mål på styrningar. Sverige är ett lag som 

ligger högt upp i alla kategorierna men gör flest av sina mål på handledskott, slagskott och 

övriga skott. För Rysslands del så gör de inga mål på styrningar eller backhandskott utan gör 

de flesta av sina mål på handledskott.  

 

 
Figur 4. Vilken typ av skott som används för att göra mål.  

3.4 Hur tillkommer målen och vilken typ av anfall blir det mål på? 

   I resultatet som visas i figur 5 och 6 går det att finna blandade svar gällande hur respektive 

lag gör sina mål. För Finland och Sveriges del är det mest vanligt att pucken spelas över 

centrallinjen precis innan det blir mål. Sverige är också bäst på att ta tillvara på 

målvaktsreturer och skymma målvaktens sikt, vilket leder till att de gör mer mål än övriga lag 

i dessa kategorier. Däremot ligger Sverige på delad sistaplats när det gäller att göra mål på 

direktskott. Det vanligaste sättet som det blir mål på för Ryssland är genom att ha spelare 

framför målvakten, skjuta direktskott och att pucken spelas över centrallinjen. Tjeckien gör de 

flesta av sina mål på direktskott och att pucken spelas över centrallinjen. Däremot gör 

Tjeckien nästan inga mål via målvaktsreturer eller när målvakten inte ser pucken. Finland 

skjuter direktskott och spelar pucken över centrallinjen precis innan ett mål tillkommer.  

   Det finns skillnader mellan lagen hur de anfaller som också visas i figur 6. Tjeckien är det 

lag som gör mest mål i flygande anfall jämfört med de övriga lagen. Totalt sett under 

slutspelet så gör Tjeckien elva av sina tretton mål på flygande anfall.  

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Slagskott Handledsskott  Backhandskott Styrning Övriga skott 

Finland 

Sverige 

Tjeckien 

Ryssland 



6 

 

Det lag som gör mest mål i powerplay är Finland som gjorde sex av sina totalt tretton mål i 

den spelformen. Finland är också det lag som gjorde flest mål på långa anfall och mål inom 

fem sekunder efter en tekning. För Sveriges del så gör de mest mål på flygande anfall men är 

varken bäst eller sämst på att göra mål i någon av de fyra spelformerna. Ryssland gör inte 

några mål i powerplay eller inom fem sekunder direkt efter tekning.  

 
Figur 5. Situationer det blir mål på för respektive lag, flera alternativ är möjligt vid samma mål. 

 

 
Figur 6. Olika anfall när lagen gör sina mål.  

4. Diskussion  
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   Syftet med studien var att undersöka och jämföra anfallsspelet för de fyra högst placerade 
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inget mål på tre matcher men under de sista två perioderna gör de totalt tretton mål. En 

intressant notering var att i alla tre matcher för Finlands del så stod det 0-0 efter första 
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Kan det vara ett taktiskt drag från Finland att använda ett defensivt försvar under första 

perioden, och att därefter öka trycket framåt och skapa mer offensiva målchanser senare under 

matchen? Dessutom går det att se att Finland var klart starkare under de sista fem minuterna 

under de två sista perioderna än övriga lagen. Detta visade sig också i finalmatchen mot 

Sverige då Finland vann sista perioden med 5-0 och avgjorde matchen sent i tredje perioden. 

Enligt studien av Mika Saarinen (Goal Analysis World Championship 2005 Olympic Games 

2006 Mika Saarinen) tillkommer de flesta av målen antingen mellan matchminut 5-10 eller de 

sista fem minuterna av perioden. Resultatet i denna studie visar också att Finland gör flest mål 

under denna period. Att känna vilja, beslutsamhet och ta ansvar är en viktig del för att lyckas 

göra mål inom ishockeyn (Vägen till Elit del 1, konsten att göra mål sid 11). Desto längre 

matchen går i ishockey och den fortfarande är målmässigt jämn är det viktigt att ha några 

spelare som känner ansvar och mod att avgöra matcherna, det var precis vad Finland hade 

under detta världsmästerskap.  

   En annan framgångsfaktor hos Finland var att de gjorde flest mål i ytan närmast framför 

målvakten. Denna yta kallas även för ”inre skottsektorn” på hockeyspråk och därifrån blir det 

mest mål inom ishockeyn (Vägen till Elit del 1, konsten att göra mål sid. 3). Även i studien av 

Mika Saarinen (Goal Analysis World Championship 2005 Olympic Games 2006 Mika 

Saarinen) visar det sig att över 75 % av alla mål tillkommer i skottsektorn mitt framför 

målvakten. Det som var kännetecknande för Finland del var att de gjorde mer mål från 

målzon A än de övriga lagen. Kan det vara så att Finland även här hade en större vilja och ett 

större mod att våga bryta in mot målet och vinna den viktiga kampen som pågår där? Många 

matcher i ishockey avgörs framför målet och det krävs att spelarna är fokuserade och 

beslutsamma för att lyckas göra mål (Vägen till Elit del 1, konsten att göra mål). Det som 

också är värt att notera är att de flesta av deras målgivande passningar kom från en yta 

innanför tekningspunkterna och mitt framför målet. Detta var en tydlig skillnad jämfört med 

de tre andra lagen och bör vara en taktik som Finland har bestämt sig för att använda innan 

matcherna. Att söka sig mot målet för att skapa chanser beskrivs som ett bra sätt att anfalla 

på. (Vägen till Elit del 1, konsten att göra mål sid. 5).  

   Den tredje faktorn till Finlands succé som lyfts fram i denna studie är deras powerplaymål. 

Genom att spela pucken över centrallinjen, använda spelare som skymmer målvakten och 

samtidigt skjuta direktskott så gjorde Finland flera sådana mål. Vid etablerade spel i 

anfallszon är detta en bra metod att använda om laget vill göra mål (Vägen till Elit del 1, 

konsten att göra mål sid. 6, 14 och 16). Alla dessa detaljer i spelet gjorde Finland mycket bra 
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och var en stark bidragande orsak till varför de gjorde så pass många mål i powerplay. Ett bra 

powerplay är väldigt viktigt i dagens ishockey då matcherna oftast avgör i denna spelform 

(Goal analysis World Championship 2005 & Olympic Games 2006 sid. 13).  

   Det som kännetecknade Sveriges sätt att göra mål var framförallt att skymma målvakten, att 

ta tillvara på målvaktsreturer och att passa pucken över centrallinjen innan målen tillkom. 

Detta beskrivs som en viktig färdighet för att lyckas göra mål inom ishockeyn (Vägen till Elit 

del 1, konsten att göra mål sid. 6 och 16). Sverige lyckades göra mål på flera olika sätt och var 

också jämnast av samtliga lag i de flesta av frågeställningarna. Precis som Finland så var 

Sverige duktiga på att skymma målvakten och passa pucken över centrallinjen precis innan 

flera mål. Genom att skymma målvakten sänder man också en signal till spelaren med pucken 

att skjuta på den sida där inte målvakten ser pucken. Dessa egenskaper är en viktig del i 

ishockey och kan sammanfattas med ordet spelförståelse. Det gäller att bedöma situationen så 

snabbt som möjligt och därefter agera för att förstå vad som kommer hända i nästa situation 

(Spelförståelse i ishockey, sid 12-15). Var kommer målvaktsreturen att hamna? När ska jag 

spela pucken över centrallinjen? Står jag mitt framför målvaktens synfält? 

   För Tjeckiens del fanns det några intressanta resultat att lyfta fram med denna 

undersökning. Det som var allra tydligast var att av deras totalt tretton gjorda mål tillkom elva 

av dessa på flygande anfall och de övriga två målen gjordes i powerplay under statiskt spel. 

Detta sätt att anfall på är något som Tjeckien är väldigt bra på och som beskrivs som en bra 

metod att använda för att skapa målchanser (Vägen till Elit del 1, konsten att göra mål sid). 

För Tjeckiens del så gjorde de flest av sina mål efter ett puckinnehav på högst sju sekunder 

vilket var klart bäst av alla lagen. Tidigare studier visar att det är vanligast med ett 

puckinnehav på minst tio sekunder innan det blir ett mål (World Championship 2005 & 

Olympic Games 2006).  

   Ett sätt som Tjeckien ofta gjorde mål på var att använda styrningar och att göra mål utan att 

använda klubban. Flera av Tjeckiens mål tillkom genom slumpartade situationer där pucken 

till slut letade sig in i mål och faktum var att nästan hälften av målen uppstod genom sådana 

sekvenser. Genom att agera snabbare än motståndaren, styra pucken i mål och visa en större 

beslutsamhet så kunde man göra dessa lite konstiga mål. Detta är en talang som inte ska 

underskattas eftersom man i slutändan kan göra mål och vinna matcher även på detta sätt 

(Vägen till Elit del 1, konsten att göra mål sid. 17).  

   När det gäller Ryssland så gjorde de klart färre mål än övriga lagen. I denna studie blir det 

lite orättvist att jämföra deras anfallsspel med de övriga lagen eftersom Ryssland ligger lite 
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sämre till än de tre andra lagen i många av frågeställningarna. Något som Ryssland gjorde bra 

var de gjorde hälften av sina mål under den första perioden och var på så sätt bra med från 

start i matcherna.  

   Att undersöka ett anfallsspel är en komplex fråga och kräver många olika infallsvinklar för 

att ett tillförlitligt resultat ska kunna uppnås. Resultatet från studien visar från vilken position 

den målgivande passningen och målet kommer, vilken typ av anfall som lagen använder för 

att göra mål, vilket skott som används vid målskott och när lagen gör sina mål i matcherna. I 

denna studie är validiteten relativt hög däremot kan den ökas ytterligare om hela anfallsspelet 

skulle kartläggas med mer djupgående frågeställningar. Hur ser ingången i anfallszonen ut? 

Var på banan vinner laget pucken och går till anfall? Hur ser spelsekvenserna ut när det blir 

mål; en mot noll, två mot en, tre mot två? Genom att undersöka dessa frågeställningar kan en 

vidare forskning inom området fortsätta.  Dessutom skulle det vara intressant att jämföra 

skillnader i resultatet med ett annat mästerskap för att öka validiteten ytterligare (Goal 

analysis, World Championship 2005 & Olympic games 2006). 

   Studiens reliabilitet kan ifrågasättas på några ställen. Mål- och passningszonerna kan vara 

svåra att definiera ibland och är det verkligen trafik framför målvakten på en del mål? Det är 

endast målvakten som kan svara på om han inte såg pucken vid något mål. Om någon annan 

skulle undersöka anfallsspelet kan det vara så att resultatet skulle bli annorlunda. Svenska 

ishockeyförbundet har bra litteratur som visar på hur/var man skjuter och passar för att göra 

mål. Dessa tips finns illustrerad i form av text och bilder på sin hemsida (Vägen till Elit del 1, 

konsten att göra mål). Det uppstår dock några frågetecken när man läser materialet i Vägen 

till Elit del 1, konsten att göra mål. Vem har gjort studien om hur mest mål blir gjorda? Vilka 

matcher är undersökt i studien? Vad är det för ålder på spelarna som är med i studien? Det 

som är viktigt att uppmärksamma är att det finns skillnader på hur mål blir gjorda beroende på 

vilka spelare som är med i undersökningen. I denna studie kan urvalet av antalet matcher vara 

för litet för att få ett statistiskt säkerställt resultat. Undersökningen visar dock att Tjeckien gör 

sju av tretton mål i målzon B (ca 54 %). I deras studie menar de att antal gjorda mål endast 

står för 15 % i den ytan. Eftersom ishockey är en komplex idrott så uppstår det skillnader i 

hur mest mål tillkommer beroende på spelsätt, vilka spelare som finns i laget samt 

motståndare (Vägen till Elit del 1, konsten att göra mål sid. 2). Den bästa publicerade studien 

är gjord av Mika Saarinen på uddrag av internationella ishockeyförbundet (Goal analysis, 

World Championship 2005 & Olympic games 2006). Studien innehåller en undersökning och 

jämförelse mellan lagen i turneringarna på ett detaljerat sätt. Den enda jag saknar är vilken typ 
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av spelsekvens som det blir mål på (en mot noll, två mot en, två mot två).  Tyvärr finns det få 

andra vetenskapliga studier publicerade som undersöker hur olika lag anfaller och gör mål. 

Den tidigare forskningen har oftast undersökt spelarnas mentala och fysiska kapacitet.   

   Det finns ett antal felkällor i undersökningen som minskar reliabiliteten och kan innebära ett 

annorlunda resultat vid en ny likadan studie. Den viktigaste är att det endast är tre matcher per 

lag som finns med i studien. Hur skulle resultatet bli om hela världsmästerskapen analyserats? 

Det är svårt att veta exakt vart målzonerna och passningszonerna går eftersom det inte finns 

linjer för zonerna under matchsituationer. En passning från zon A kan lika gärna vara från zon 

B eller C. Är målvakten verkligen skymd? Alla fyra lagen mötte inte varandra. Motståndaren 

har betydelse för hur resultatet blir. Vilket försvarsspel har lagen? Är det man mot man 

markering eller zonförsvar. Taktiken kan ändras under matchen beroende på vad resultatet är. 

Tröttheten påverkar besluten hos spelarna.  

   Undersökningen har gett ny kunskap och en inblick i hur världens bästa länder använder 

olika taktiker för att skapa målchanser och i slutändan göra mål. Vilket spelsätt är de bästa att 

använda då? Är en anfallsmodell bättre än någon annan? Jag skulle svara att det förmodligen 

är en kombination av alla fyra lagens anfallsspel. Det finns naturligtvis styrkor och svagheter i 

anfallsspelet hos alla lagen. För Finlands del så gjorde de flest mål och vann turneringen men 

det finns fortfarande detaljer i deras spel att utveckla som skulle göra lagen ännu bättre. 

Genom att fortsätta träna på saker som de är bäst på och förbättra det ännu mera samtidigt 

som de kan göra fler mål via flygande anfall och att använda styrningar. För Tjeckiens del 

behöver istället försöka utveckla sitt powerplay spel, deras långa anfall, att skymma 

målvakten och vara mer effektiv i ytorna precis framför målvakten. Om de dessutom kan 

fortsätta vara duktiga på flygande anfall, göra mål på styrningar och att vara lite oberäkneliga 

så kommer de fortsätta att göra många mål. För Sveriges del gäller det att höja nivån i 

samtliga moment om det ska bli en guldmedalj. Den svenska spelstilen innebär att vi oftast 

ligger bra med i många moment, däremot tycker jag att Sverige behöver höja sig i några 

detaljer under spelet för att på allvar kunna utmana om förstaplatsen. Fler närkamper framför 

målet behöver vinnas, mer mål i powerplay och slutligen fler direktskott tror jag är 

nödvändigt om Sverige återigen ska vinna ett guld! 
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Elektronisk litteratur 
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Bilaga 1 

Käll- och litteratursökning 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra anfallsspelet för de fyra högst 

placerade lagen: Finland, Sverige, Tjeckien och Ryssland under slutspelet i ishockey 2011 

utifrån en taktikanalys.  

 

Frågeställningar:  

• I vilken period och vid vilken tidpunkt gör lagen mål? 

• Från vilken position gör lagen mål och var kom passningen från? 

• Vilket skott används för att göra mål? 

• Hur tillkommer målen och vilken typ av anfall blir det mål på? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Ishockey, hockey, mål, specialarbete ishockey, icehockey, goal,  

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, Sportdiscus, Pub med, Google Scholar, www.coachescorner.nu, 

www.iihf.com  

Sökningar som gav relevant resultat 

GIH:s bibliotekskatalog: ishockey 

www.coachescorner.nu: Utbildningssidan, elit tränarkursen 

www.iihf.com: Championships, World championship Slovakien 2011, TV/videos 

Kommentarer 

Bäst litteratur inom området finns på svenska ishockeyförbundets hemsida – Coaches 

Corner. Det var svårt att hitta vetenskaplig forskning inom området som gjorts tidigare. På 

GIH:s bibiliotekskatalog gick det att hitta skriftlig litteratur och gamla specialarbeten inom 

området, p.g.a. GIH:s ombyggnation är specialarbetena nedpackade för tillfället. Via 

handledare Mårten Fredriksson gick det att få tag på Goal Analysis WC 2005 och OL 2006. 

 

http://www.coachescorner.nu/�
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http://www.iihf.com/�
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