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1. Inledning 

   Detta arbete är ett delmoment i kursen Träningslära 3 (7,5hp) på tränarprogrammet vid 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Arbetet innehåller en fördjupad 

träningsplanering inom ishockey med fokus på den aeroba delkapaciteten. 

2. Bakgrund   

   Ishockeyn kom till Sverige i början på 1920-talet och växte sig snabbt fram som en 

intressant idrott. Idag finns det 598 föreningar och drygt 62 000 licenserade spelare (Svenska 

ishockeyförbundet, historik 2012-01-08). Trots att spelet har blivit snabbare, nya regler har 

tillkommit och att 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). 

Ishockey är en komplex idrott där ett antal fysiologiska faktorer har betydelse för den slutliga 

prestationen. Dessa egenskaper kan delas in i följande delkapaciteter; styrka, rörlighet, teknik, 

aerob- och anaerob kapacitet. En ishockeymatch på senior- och juniornivå spelas i 3x20 

minuter effektiv tid och pågår normalt i ungefär 2-2.5 timmar. Ett normalt byte pågår i ca 30-

45 sekunder följt av vila i båset under ca 2-5 minuter. Oftast är spelaren inne på isen 6-12 

gånger per period och spelar totalt mellan 10-20 minuter per match. Spelet innehåller 

högintensiva arbetsinsatser där explosivitet, uthållighet, koordination och styrka har stor 

betydelse (vägen till elit del 1 – flik tester). Under en ishockeymatch uppstår nya situationer 

hela tiden, vilket medför att spelarna behöver ta snabba beslut och att ständigt anpassa sina 

rörelser utifrån vad motståndarna gör. Ishockey är en typisk ”open skill” idrott (träningslära, 

Nilsson Johnny).  

   För ett framgångsrikt lag på juniorsidan kan antalet matcher komma upp i ungefär 50-60 på 

en säsong, medan ett elitserielag totalt kan spela mellan 70-80 matcher inklusive försäsongen. 

Om det finns spelare som är så pass duktiga att de spelar i landslaget kan det innebära 20 

matcher till under säsongen. Med 8-10 månader lång säsong på isen så krävs det att spelarna 

är i bra fysisk form för att prestera bra.  

   När det gäller lag som spelar i NHL så startar deras säsong i september med ett läger fyllt av 

träningar på isen, fysträning och matcher. Under detta läger så tränar spelarna stenhårt under 

ca 30-40 dagar, där det även spelas ungefär 10 matcher. Därefter så spelar lagen 82 matcher 

under grundserien följt av ett slutspel för de 16 bästa lagen. Totalt kan alltså ett lag som går 

långt i slutspelet spela upp emot 120 matcher på en säsong från september till mitten på juni. 

De bästa ishockeyspelarna spelar idag i NHL.  
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Kanada har flest antal spelare i NHL och har flest ishockeyspelare i världen med över 575 000 

licenserade spelare (internationella ishockeyförbundet, 2011-12-01). Inför varje ny säsong så 

väljer klubbarna de bästa unga spelarna i världen från 18 års ålder och uppåt. Ungefär 100 av 

spelarna som ingår i NHL draften varje år medverkar i ett antal fystester där klubbarna kan se 

spelarnas fysiska kapacitet.  

2. Kravprofil 

   Svenska ishockeyförbundet har tagit fram en modell för värdering av godkända resultat för 

manliga seniorelitspelare som visas nedan i tabell 1. Denna kravprofil är hämtad ur ett arbete 

från en tidigare kurs på GIH. Testerna avser att mäta den fysiska standarden hos spelarna på 

de olika delkapaciteterna. Den enda delkapaciteten som inte finns representerad är rörlighet. 

Observera att alla tester avser att mäta den fysiska delen på sidan av isen och blir på så sätt 

inte speciellt idrottsspecifik. 

 
Tabell 1. Svenska ishockeyförbundets värdering för manlig seniorelit.  

Test värde på seniorelit Utmärkt Bra Godkänt 
Aerob kapacitet 

   Cooper test < 11.07 11.08–11.37 11.25–12.00 
VO₂ max test på löpband (ml/kg) 61- 58-60 56-58 
Beep test 14.2- 13.6–14.1 12.8–13.5 
Anaerob kapacitet 

   Wingate peak (w/kg) > 14.5- 13.8–14.4 12.8–13.7 
Wingate medel (w/kg) > 10.6 9.9–10.5 9.2–9.8 
Styrka 

   Frivändning KV + 25 kg KV + 15kg KV + 7.5 
Knäböj KV x 2 KV x 1.75 KV x 1.6 
Bänkpress KV + 25 kg KV + 15kg KV + 7.5 
Dips < 20-  16-19 reps 11-15 reps 
Chins < 14- 11-13 reps 8-10 reps 
Brutalbänk > 26- 22-25 17-21 
Stående längd > 2.75 - 2.55–2.74 2.40–2.54 
Vertikalhopp > 68- 63-67 58-62 
Stående femsteg > 13.30 13.00–13.29 12.65–12.99 
Grip > 70-  65-69 58-64 
Teknik 

   Harres test < 10.80- 10.81–11.09 11.10–11.40 
 

 

 

 

 



5 

 

   I NHL utförs det regelbundna tester på de bästa unga spelarna som ska spela med ett lag i 

ligan. Flera av testerna avser att mäta styrkan hos de unga spelarna i framförallt överkroppen. 

Under NHL ”all star game” så visar de bästa spelarna sina färdigheter på isen varje år. 

Tävlingarna går ut på att åka snabbast, skjuta hårdast och träffa flest antal föremål i målet på 

kortast tid. I tabell 2 visas det bästa resultatet under de senaste årens NHL drafter.  

 
Tabell 2. Bästa värde NHL Draft 2009-2011  

Bästa värde NHL Draft 2009-2011 NHL Draft 2011 NHL Draft 2010 NHL Draft 2009 
VO₂ max test 68,7 ml/kg/min 72,3 ml/kg/min 68,9 ml/kg/min 
Wingate - högsta power 15,9 (W/kg) 16,2 (W/kg) 15,6 (W/kg) 
Wingate - medel power 11,9 (W/kg) 11,7 (W/kg) 11,8 (W/kg) 
Grip Strength - höger 80,3 kg 84 kg 75,4 kg 
Grip Strength - vänster 73,5 kg 80 kg 70,6 kg 
Bänkpress 13 20 18 
Curl ups 70 48 72 
Push ups 45 40 41 
Upper body push strength 166 kg 149,2 kg 159,6 kg 
Upper body pull strength 146,5 kg 148,8 kg 140,1 kg 
Sittande medicinboll 4 kg 629,9 cm 662,9 cm 617,2 cm 
Stående längd 303 cm 294,6 cm 302,3 cm 
CMJ med armar 77,5 cm 80,8 cm 86,4 cm 
Snabbaste skridskoåkaren 14,24 sek 14,31 sek 14,40 sek 
Träffsäkraste spelaren 4 träffar på 5 skott 3 träffar på 4 skott 4 träffar på 5 skott 
Hårdaste skottet 170,43 km/h 169,62 km/h 165,92 km/h 

 

2.1 Aerobt 

   Den aeroba kapaciteten hos ishockeyspelare i NHL har under åren 1979-2006 haft en linjär 

stigande utveckling enligt Quinney m fl. (2008). I studien går det också att se skillnader i den 

aeroba kapaciteten beroende på spelarposition. Målvakter har lite sämre kapacitet än backarna 

och forwards. I en studie av Montgomery (2006) så visar han att genomsnittet för en NHL 

spelare under åren 1992-2003 ligger på ca 60 ml/kg.  

2.2 Anaerobt  

   I studien av Quinney m fl. (2008) visar det sig att den anaeroba kapaciteten har ökats 

kraftigt under åren 1979-2006. Även här går det att se skillnader i testresultatet beroende på 
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vilken position som spelarna har. Resultat från tester under de senaste årens NHL drafter visar 

att spelarna har en betydligt högre högsta relativa värde än resultat vad som Quinney m.fl. 

visade.  

2.3 Styrka 

   Enligt en studie som Montgomery (2006) har gjort så finns det en korrelation mellan ökad 

kroppsvikt och förbättrad överkroppsstyrka. Studien är gjord på totalt 575 spelare i NHL laget 

Montreal Canadiens under åren 1992-2003. En studie av Vescovi m fl. (2006) visar att 

målvakterna har sämre värden än utespelarna när det gäller styrketester på överkroppen. 

Resultat från de senaste årens NHL drafter visar på högre testvärden än i början på 2000-talet.  

2.4 Rörlighet 

   Vescovi m fl. (2006) visar i sin studie över NHL draften 2001-2003 att målvakter var klart 

bättre än övriga spelare i ”sit-and-reach” testet. I en annan studie av Ebben m fl. (2004) 

frågades fystränarna för NHL lagen om vilka rörlighetstester som gjordes. Ungefär 70 % av 

lagen svarade att rörlighetstester utfördes inom laget.  

2.5 Teknik  

   De tester som används i NHL för att testa tekniken utförs på isen via skills competition. 

Testerna går ut på att träffa uppsatta föremål i målet, skjuta hårdaste skottet samt åka snabbast 

runt isen på tid. Spelarna som är med på denna tävling är de bästa i världen. Harres test är en 

typ av tekniktest som används inom Sverige för att mäta koordination, snabbhet och 

rumsuppfattningen. 

3. Identifiering och motivering av vald delkapacitet 

   Den delkapacitet som är vald som fördjupning i detta arbete är den aeroba delkapaciteten. 

Under sommarmånaderna sker den viktiga allmänna uppbyggnadsträningen inför säsongen, 

därefter tar en mer specifik förberedande period över på is. Efter dessa två perioder med tung 

träning börjar tävlingssäsongen som pågår under den största delen av året, till sist avslutas 

säsongen med en återhämtningsperiod med lätt träning för att hålla igång kroppen. Det är 

viktigt att ha en bra aerob kapacitet för ishockeyspelare dels för att orka träna hårt under 

säsongen men också för att återhämta sig på ett bra sätt under framförallt tävlingssäsongen. Ju 

högre aerobt system som spelaren har desto högre arbetselastning tål kroppen under lång tid.  
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4. Målsättning med fördjupningen 

   Målsättningen med detta fördjupningsarbete är att skapa en så tydlig och optimal 

träningsplanering som möjligt för en spelare i ett elitsatsande juniorlag i Sverige. Spelaren 

kan träna ett extra morgonpass på hockeygymnasiet två dagar i veckan, har oftast två matcher 

på helgen och ska i snitt vara ledig en dag per vecka under tävlingsperioden. Det viktiga är att 

integrera spelaren i träningsplaneringen, och förhoppningsvis nå en ökad förståelse och 

motivation hos spelaren. Den långsiktiga flerårsplaneringen syftar till att underlätta steget 

mellan junior- och seniorishockey som ofta kan vara svår att ta. På grund av detta stora steg är 

det också många spelare som slutar spela ishockey, just därför är det extra viktigt att följa 

träningsplaneringen noga. En målsättning under år ett är att spelaren ska träna mycket 

uthållighet och fokus på tekniken i styrketräningen. Det är också viktigt att se långsiktigt i 

träningsplaneringen som går ut på att skapa en progression i träningen gällande 

träningsmängd, intensitet och kvalité. Den aeroba delkapaciteten har stor inverkan på övriga 

delkapaciteter och prioriteras lite extra under detta arbete. Det som är viktigt att belysa är att 

denna träningsplanering gäller för en utespelare (forward och/eller back) och inte en målvakt. 

5. Metod 

   Sökning i de vetenskapliga databaserna sportsdiscus, pubmed och google scholar har gjorts 

för att hitta relevanta artiklar. Sökningar i databaserna har innehållit följande ord: ”hockey”, 

”icehockey”, ”physiological profile”, ”aerobic”, ”aerobic training”, ”aerobic physiology”. En 

del litteratur som har ingått som kurslitteratur finns också med i detta arbete. Kravprofilen 

som finns med i arbetet är skriven på en tidigare kurs på GIH.  

6. Resultat 

   I följande artiklar och böcker går det att finna intressanta resultat: 

 

Deconditioning and retention of adaptions induced by endurance training av Edward F. 

Coyle. Studien visade en kraftig försämring av VO₂ max efter vid utebliven 

uthållighetsträning. Efter 12-21 dagar gick det att se en minskning av VO₂ max med ca 7 % 

och efter mellan dagarna 21-84 minskade VO₂ max med ytterligare ca 9 %. Det fanns en 

korrelation mellan en försämrad maximal syreupptagning och att slagvolymen, minutvolymen 

och a-v O₂ diff., också minskade. 
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Periodization of training av David. G. Rowbotten, 2003 sid. 499-511. I artikeln skriver han 

om macrocykler där grundträningen bör vara mellan 5-7 månader och att grundträningen bör 

läggas om till mer tävlingslik träning under den förberedande perioden innan tävlingarna 

startar. Vidare rekommenderar han att mesocyklar ska vara mellan 3-6 veckor och att intensiv 

träning bör genomföras i perioder av 2-4 veckor. Genom att den nästkommande mesocykeln 

bygger på resultatet från den föregående kan du som tränare skapa progression i träningen. 

Han diskuterar också hur långa varje microcykel ska vara och skriver att en veckas 

microcykel inte är givet. Om du som tränare ökar belastningen under en period kommer 

resultaten att förbättras senare, detta tack vare överbelastningsprincipen. I perioder där du 

ökar belastningen med hjälp av högintensiv träning 3ggr/vecka förbättrar löptiden på 10 km 

med 3 %. Träningsplatåer i träningen är en återkommande detalj. Tidigare studier har visat att 

träningsutvecklingen planar ut redan efter 2-4 veckors intensiv träningen eller ökande 

belastning.    

 

Aerobic high-intensity improves VO₂ max more than moderate training av Helgerud, J. & 

Hoff, J. 2007 sid. 665-671. Resultatet av studien visade att högintensiv intervallträning är den 

bästa träningsformen för att förbättra sitt VO₂ max. Studien jämförde fyra olika träningssätt:  

1. Lågintensiv distanslöpning, 45 minuter på 70 % av HFmax.  

2. Laktattröskelträning, kontinuerlig löpning på 85 % av HFmax under 24-25 minuter. 

3. Intervallträning, 15 sekunder arbete på 90-95 % av HFmax, 15 sekunder aktiv vila på 

70 % av HFmax.  

4. Intervallträning, 4x4 minuters arbete på 90-95 % av HFmax, 3 minuters aktiv vila på 70 

% av HFmax.  

Intervallträningen (alternativ 3 och 4) gav i snitt 5,5 % respektive 7,3 % högre absolut värde 

jämfört med de andra två träningsformerna. Genom att det är lättare att genomföra de längre 

intervallerna rekommenderas denna träningsform för att förbättra VO₂ max.  

 

Aerob och anaerob träning, 2004 sid. 56-69,137-175 och 219-238 Bangsbo & Michalsik. 

Författarna tar upp viktiga saker att tänka på vid träning av det aeroba systemet samt vad du 

som tränare ska tänka på vid konstruktion av en träningsplanering. Fysisk träning verkar 

nedbrytande på de delar av kroppen som tränas. Det är under återhämtningen och vilan som 

kroppen bygger upp sig själv igen och anpassar sig till de nya kraven. Just därför är 

återhämtningen mellan träningspassen en viktig del i träningsplanering. I en träningsplanering 
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följs tre hårda veckor av träning ofta av en vecka med lättare träning. I tävlingsperioder finns 

det ofta inte tillräckligt med tid för återhämtning. Därför är det viktigt att lägga in perioder 

(ofta vissa dagar eller veckor) med lättare träning för att uppnå en superkompensation.  

Återhämtningsperioden efter tävlingsperioden ska användas både som mental avslappning 

och fysisk återhämtning. Under denna period bör träningen innehålla andra typer av 

aktiviteter än den vanliga idrotten. I återuppbyggnadsperioden är det viktigt att träna fysiska 

färdigheter som t.ex. uthållighet, koordination och muskelstyrka. Träningsmängden ökas och 

stiger under denna period. Förberedelseperioden ska innehålla så funktionell träning som 

möjligt. Den totala träningsmängden ökas successivt eftersom både intensiteten och 

frekvensen ökar. Under denna period ska även snabbhetsträning och snabbhetsuthållighet 

prioriteras. Under tävlingsperioden minskas träningsmängden men intensiteten ökas.  

 

7. Integrering av resultatet i en träningsplanering 

7.1 Målsättning med träningen  

   Denna träningsplanering gäller för en spelare i ishockey som går på hockeygymnasiet. 

Spelaren som är 16-18 år tillhör under det första året klubbens yngre juniorlag, under det 

andra året klubbens äldre juniorlag och förhoppningen är att någon gång under det tredje året 

få träna med klubbens seniorlag. Spelaren har hög motivation och tillhör bland de bästa 

spelarna i sin årskull i Sverige. Under de kommande tre åren är målsättningen att någon gång 

spela med klubbens seniorlag samt få spela någon match med juniorlandslaget. Under det 

första året är målsättningen att spelaren ska få spela många matcher och öka den fysiska 

standarden på framförallt styrka och den aeroba förmågan. De kommande två åren ändras 

fokus något till att framförallt förbättra den anaeroba kapaciteten men även styrkebiten. 

Rörlighet och teknik tränas i anslutning till isträningen under säsongen under framförallt 

morgonträningen på ishockeygymnasiet. Det långsiktiga målet är att regelbundet få träna och 

spela med klubbens seniorlag som spelar i Elitserien. Därför ökas träningsdosen från 450-550 

timmar/år under de kommande tre åren och stort fokus ligger på att bli så stark fysiskt som 

möjligt.  
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7.2 Grundläggande träningsprinciper 

   I denna träningsplanering har säsongen delats in i olika delar enligt följande: 

återhämtningsperiod, försäsongsperiod, förberedelseperiod och tävlingsperiod. De principer 

som träningsplaneringen bygger på är; 

Kontinuitetsprincipen: För att prestera optimalt under en lång tid så är det viktigt att spelaren 

tränar efter en återkommande modell hela året.  

Variationsprincipen: Träningen är anpassad och planerad efter de olika delkapaciteterna för 

att motivationen ska vara bra under hela året och undvika överbelastning samt skador.  

Progressionsprincipen: För att säkerställa kontinuerlig utveckling och förbättring av 

prestationsförmågan bör belastningen ökas allt eftersom.  

Specificitetsprincipen: Träningen ska vara så tävlingslik som möjligt eftersom du blir bra på 

det du tränar.  

Individualiseringsprincipen: Träningen ska vara anpassad efter spelarens egna individuella 

förmåga.  

7.3 Flerårsplanering 

   Denna flerårsplanering förklaras nedan i form av figurer och tillhörande text. Målsättningen 

och fokus under året finns också beskrivet. Träningarna på is utgör den största delen av 

träningen och där tränas alla delkapaciteter.  

 

 
Figur 1. Träningsplanering år 1, fördelat i procent – en del av flerårsplaneringen 

 

Fokus med träningen under året är att spelaren ska träna och spela många matcher samt öka 

den fysiska standarden på alla delkapaciteter med lite större fokus på den aeroba förmågan. 

Målsättningen under året är att förbereda spelaren med bra grundträning inför kommande år 

och antalet träningstimmar ligger under året på 500 timmar.  
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Figur 2. Träningsplanering år 2, fördelat i procent – en del av flerårsplaneringen 

 

Målsättningen under året är att öka antalet träningstimmar till 525 timmar/år. Fokus ändras nu 

från den aeroba kapaciteten till lite tyngre styrketräning och att förbättra den anaeroba 

delkapaciteten. Även under detta år består träningen av mycket isträningar och matcher.  

 

 
Figur 3. Träningsplanering år 3, fördelat i procent – en del av flerårsplaneringen  

 

Under det tredje året är tanken att spelaren ska träna med seniorlaget under försäsongen, 

vilket innebär att antalet träningstimmar kommer öka ytterligare till 550 timmar/år. 

Målsättningen med träningen är att lägga ännu mer fokus på den anaeroba kapaciteten men 

även den spelarens maximala och explosiva styrka. Antalet matcher och träningar på isen 

minskar något under år tre.  

7.4 Årsplanering 

   Denna årsplanering för år 2 tillhör flerårsplaneringen och förklaras nedan i figuren. Antalet 

träningspass under detta år är 425 stycken samt 54 matcher, totalt 479 träningstillfällen. 

Säsongen är indelad från april-mars och innehåller sju veckors ledighet under året, där det 

under minst tre av veckorna ska bedrivas egen träning.  
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Säsongen är indelad i fyra olika perioder; återhämtningsperiod, försäsongsperiod, 

förberedelseperiod och tävlingsperiod (Periodization of training). Återhämtningsperioden 

ligger innan försäsongen drar igång pga. spelaren ska få möjlighet att vila från is säsongen. 

Under denna period ska spelaren träna på egen hand med valfria aktiviteter som är mentalt 

avkopplande och fysiskt återhämtande. Spelaren bör själv träna 4-5 pass/vecka under denna 

tid. I försäsongsperioden ökas belastningen på spelaren och antalet träningspass ligger här 

mellan 9-12 pass/vecka. Här tränas stora muskelgrupper med hjälp av styrketräning, aerob- 

och anaerob träning. Högintensiv intervallträning genomförs under denna period ex. i form av 

4x4 minuters arbete följt av 3 minuters vila med 90-95 % av max HF (Aerobic high-intensity 

improves VO₂ max more than moderate training). Styrketräningen består av många reps och 

set för att bygga upp en bra grundstyrka. Efter denna period kommer en fyra veckor lång 

semesterperiod. Under denna period ska spelaren vila under en vecka och träna på egen hand 

under de tre övriga veckorna för att inte tappa så pass mycket av den fysiska standarden som 

byggt upp under försäsongen (deconditioning and retention of adaptions induced by 

endurance training) Antalet träningspass under denna tid är 6 pass/vecka. Sedan kommer en 

förberedande period inför is säsongen på sju veckor. Under denna period ska formen toppas 

genom att intensiteten och frekvensen ökar. Däremot sjunker belastningen allt mer ju närmare 

tävlingsperioden. Under denna period ligger lite större fokus på den anaeroba delkapaciteten 

som tränas så idrottsspecifikt som möjligt. När tävlingsperioden kommer så är belastningen 

hög då det tillkommer två matcher/vecka samt att intensiteten är hög. För att återhämta sig 

snabbt mellan träningspassen finns det ett aerobt pass/vecka samt att spelaren ska varva ner 

ordentligt efter högintensiva träningspass. Under tävlingsperioderna ligger det vissa veckor 

med lite mindre träningsbelastning för att kunna återhämta sig och uppnå överkompensation. 

Under tävlingsperioder återkommer det vissa veckor utan matcher. Under dessa perioder 

tränar spelaren extra hårt med den fysiska delen för att förbättra tidigare tappad träningen 

under tävlingsperioden. Under en vecka vid jul minskas för att spelaren ska kunna återhämta 

sig ordentligt. I slutet av säsongen minskas också belastningen för att spelaren ska kunna vara 

så optimalt förberedd fysiskt sätt som möjligt inför ev. slutspelet. Under säsongen är det 

planerat för två stycken träningsläger för att svetsa samman gruppen och prata igenom 

taktiska idéer. Dessutom består planeringen av tre stycken testtillfällen under säsongen. Det 

första precis innan försäsongens börjar, det andra efter försäsongen slutar och det tredje under 

juluppehållet efter halva säsongen. I figur 4 och i bilaga 3 visas hur träningsplaneringen ser ut 

för år 2. Träningsplaneringen påminner mycket om den modell som Tschienes skapade 
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omkring 1975 (idrottens träningslära). Modellen byggde på att bedriva mycket idrottsspecifik 

och högintensiv träning under förberedelse- och tävlingsperioden. Under tävlingsperioden 

minskades träningstiden med ca 20 % samtidigt som intensiteten ökade något och idrotter 

som bygger på snabbhet och kraft var speciellt anpassad till detta upplägg. Tack vare denna 

planering finns det möjlighet att vara i bra form under lång tid av säsongen.  

 

 
Figur 4. En del av flerårsplanering – träningsplanering år 2. 

 

7.5 Periodplanering 

Denna periodplanering, se figur nedan, är tagen ur den andra årsplaneringens tävlingsperiod. 

Störst fokus under denna period ligger på träningarna på is och matcherna. Den fysiska delen 

ska försöka underhållas så bra som möjligt genom två explosiva styrkepass, ett lågintensivt 

aerobt pass samt ett anaerobt träningspass inriktat mot snabbhet och explosivitet som tränas 

dagen före match. Styrkepassen är utspridda under veckan och aldrig dagen före match för 

optimal återhämtning och uppladdning. Den aeroba lågintensiva träningen syftar till att 

återhämta kroppen på bästa sätt. Under vecka 47 minskas belastningen något för att spelaren 

sedermera ska uppnå en överkompensation senare. Efter matcherna bör spelaren även se till 

att varva ner ordentligt med en lättare aerob lågintensiv träning. I samband med träningarna 

på is så ligger ibland antingen ett pass med styrka, aerob eller anaerobt pass.  
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Figur 5. En del av års planeringen år 2 – periodplanering tävlingsperioden 

 

7.6 Träningsvecka 

Detta är en träningsvecka tagen ur tävlingsperioden ur årsplaneringen för år två. Detta är en 

medelintensiv vecka med totalt nio träningspass och två matcher. Träningsveckan är en typisk 

vecka under tävlingsperioden där störst fokus ligger på träningarna på is och matcherna. Den 

innehåller två lågintensiva pass, två medelintensiva pass och ett högintensivt pass på isen. I 

början på veckan läggs störst vikt på den individuella utvecklingen med teknikträning och att 

göra mål. Veckans två sista ispass har fokus på gemensamma speltaktiska moment och 

tempoövningar. Styrkepassen syftar till att behålla styrkan med explosiv träningen både på 

över- och underkropp. Det aeroba lågintensiva passet är till för återhämtning och det anaeroba 

snabbhetspasset ligger dagen innan match.  
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Figur 6. En del av tävlingsperioden år 2 – Träningsvecka 

 

8. Diskussion  

  Det kommer ställas ännu högre krav på morgondagens ishockeyspelare än vad kraven är 

idag. De unga spelarna som blir stjärnor är väldigt vältränade, har en hög motivation och får 

mer och mer speltid. Under 2000-talet har ishockeyn blivit mycket tuffare och snabbare på 

både senior- och juniornivå i Sverige. Kraven på manlig seniorelit inom svensk ishockey vid 

mätning av den aeroba kapaciteten bör enligt svenska ishockeyförbundet ligga på ett absolut 

värde mellan 56-58 ml/kg/min. Det bästa VO₂ max värdet vid de senaste årens NHL drafter 

visar att testvärdet ligger mellan 68-72 ml/kg/min. Om dessa krav verkligen överensstämmer 

med hur den nuvarande kapaciteten ser ut i Sverige bör vi lägga en större fokus på aerob 

träning. Men det kan också vara så att förbundets testvärde är för låga vilket innebär att de 

svenska spelarna egentligen är bättre tränade än vad kraven visar. En viktig orsak till att ha en 

bra aerob kapacitet är för att orka med en hög arbetsbelastning under lång tid. Under 

tävlingsperioderna gäller det att kunna återhämta sig på ett bra sätt för att orka med den höga 

träningsbelastningen som ofta innebär högre intensitet och frekvens.  

   Träningsplanering som presenteras i arbetet inte är hämtad från någon verklig spelare eller 

klubb, så det är svårt att veta om programmet skulle funka i verkligheten. Det som är viktigt 

att poängtera är vikten av att ständig utvärdera och justera både målsättningen och 

träningsplaneringen under resan gång (Aerob och anaerob träning, 2004). När du som tränare 

skapar en träningsplanering gäller det att ta hänsyn till flera viktiga faktorer; spelarens 

skadehistorik, hur den tidigare träningen sett ut, sociala faktorer, träningstid, ekonomiska 

förutsättningar osv. En bra träningsplanering kan innebära att spelaren håller sig fri från 

skador och känner sig fortsatt motiverad då vissa delmål uppnås.  
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  Det som jag tror är viktigt är att hela tiden anpassa träningsplaneringen efter spelarens 

individuella status. Alla spelare ska inte träna efter samma träningsprogram. Sedan är det 

viktigt att tänka på vad som kan vara bra att träna på sidan av isen för att spelaren sedan ska 

bli så bra som möjligt på isen. Spelare som lyfter över 200 kg i benböj men inte hoppar mer 

än 30-35 cm i CMJ har förmodligen tappat sin förmåga att utveckla optimal kraft på isen.  

   En annan viktig sak att tänka på är hur stor betydelse har en bra aerob kapacitet på sidan av 

isen när spelaren ska prestera sitt bästa på isen? Går det att överföra den fysiska standarden på 

sidan av isen som avspeglar sig till 100 % hur spelaren presterar på isen? Svaret är 

förmodligen nej. I en intervju med Timrå IK:s fystränare så menar han att det finns spelare 

med lite lägre testvärde som är skickliga skridskoåkare och som dessutom har mycket speltid. 

De spelarna orkar att både träna och spela tuffa matcher under säsongen.  

   Hur påverkar tränarens spelidé laget? Det pågår en trend just nu inom svensk ishockey att 

laget ska åka så mycket skridskor som möjligt under matcherna. Trenden innebär allmänt sett 

att laget ska äga pucken mer än motståndarna genom stark skridskoåkning, det ska vara en 

hög forechecking av forwards samt att svenska spelare ska bli duktigare att gå ”rakare” mot 

målet för att avsluta. För att klara av dessa faktorer tror jag att den aeroba delkapaciteten bör 

sättas i fokus under träningarna. Eftersom ishockey är en komplex idrott där många av 

delkapaciteterna är viktiga så är det svårt att välja ut en egenskap som ska vara viktigare än en 

annan. Jag tror dock att den aeroba kapaciteten tillsammans med en god explosivitet och 

snabbhet är oerhört viktigt för att lyckas i framtiden. Den maximala styrkan som har ansetts 

vara viktig under de senaste 10-20 åren är på väg att försvinna helt pga. nya regler. Under den 

långa tävlingssäsongen går det inte att förbi se den viktiga isträningen och matcherna. 

Däremot tappar många spelare av egen erfarenhet sin fysiska status under denna period 

beroende på bristande fysisk träning. Det borde gå att komplettera isträningen tillsammans 

med fysträningen under tävlingsperioden med hjälp av hybridträning. Med en bra 

träningsplanering med rätt återhämtning så tror jag att det är fullt möjligt att även förbättra sin 

fysiska status under tävlingsperioden.  
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Bilaga 1 

Käll- och litteratursökning 

 

Vilka sökord har du använt? 

Ishockey, hockey, aerobic, training 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, Sportdiscus, Pub med, Google Scholar, www.iihf.com  

Sökningar som gav relevant resultat 

Pub med: Icehockey and aerobic, hockey and aerobic training, aerobic physiology,  

 

Kommentarer 

Ett par artiklar återfanns på lektioner och genom tidigare arbeten på GIH.   
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Bilaga 2 
Fysiska tester för ishockeygymnasier 
* Tester med kursiv text är frivilliga! 
 
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 (ingen antalsbegränsning) 
   Åk 2: 1 RM 
   Åk 3: 1 RM 
7. Situps variant 2 4:8 ”Brutalbänk” 
Någon av testerna 2-4 kan av tidsskäl flyttas till annat tillfälle och läggas in först denna gång. 
 
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 test  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) 
 
Rörlighetstesterna 1 genomförs på 3 stationer. Antingen utförs alla 3 testerna på varje station 
eller en test på respektive station och spelarna roterar mellan stationerna. 
OBS! Ev. kan alla rörlighetstester brytas ut och genomföras vid ett separat testtillfälle. 
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Bilaga 3 – årsplaneringen 
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