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Inledning 
Denna taktikanalys är ett delmoment i kursen Idrottslära och tillämpad idrottsvetenskap 2, 7,5 
hp på Tränarprogrammet på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Uppgiften är att 
sätta sig in i processen att genomföra en taktikanalys, från insamling av data till tolkning av 
densamma. 
 
Alla med stort ishockeyintresse har suttit nervösa framför teven i slutet av en spännande 
match där en tekning i anfallszon eller försvarszon kan leda till förlösande glädje eller 
förtvivlan. Jag tänker närmast på OS finalen 2006 i Turin där Finland mötte Sverige där två 
nationer stod stilla av nervositet. Det fenomenet väckte en tanke inom mig. 

1.1 Bakgrund  
Ishockeyn är en av de absolut mest komplexa idrotterna som utövas i Sverige. Leif Boork 
motiverade det med:  

Pucken är alltid lös. Till skillnad från exempelvis handboll eller basket där du håller i bollen. 
Sargen gör att pucken kommer tillbaka in i banan som ett extra spelmoment. I fotboll, handboll 
och basket går bollen över linjen och det blir en paus där lagen kan omgruppera. I bandyn är 
sargen låg och bollen går ofta ut. Utrustningen väger mellan 4-6 kg. För en målvakt mer. 
Kroppsbalansen förändras. Du har ett redskap på c:a 150-160 cm som du håller i handen vilket är 
en kroppsdel som är längst ifrån centrala nervsystemet. Puckens anläggningsyta är ett par 
kvadratcentimeter mot bladet där känslan ska upp igenom ett artificiellt materiel och få signaler 
från detta centrala nervsystem som ska tala om via dessa kvadratcentimetrar vad du ska göra 
med pucken. Underlaget är halt. Du står på en skena som är några millimeter bred. 
Du får knuffas. Linjerna gör att du inte får åka eller spela var som helst i banan. 
(Leif Boork, 2012)1

 
 

Utöver det Boork beskriver med motorisk kontroll och fysiska moment har ishockeyn en stor 
mental sida, inte olikt poker och schack. Precis som i nämnda bordspel, kommer mycket av 
framgången i ishockey från att läsa din motståndare, bryta ner deras spelidé och analysera 
deras statistik för att upptäcka deras svagheter. Det skiljer sig inte mycket från arbetsgången i 
en taktikanalys, som vi kommer genomföra i detta arbete. 
 
Ishockey går ut på att göra fler mål än motståndaren, för att göra åtminstone ett mål och 
därmed vinna med minsta möjliga marginal, krävs puckinnehav. En vunnen tekning innebär 
just det. Med pucken i lagets ägo kan man bestämma vad som sker på banan. Det går inte att 
förlita sig på att motståndaren skall göra självmål. 
 
”Det är inte många spelare som förstår betydelsen av att vinna avslagen. Det är alltid 
värdefullt att ha pucken i sin ägo. Vid avslag i anfallszonen kan det betyda ett mål.”2

 
 

Med Tumbas ord borde ishockeyns fasta situationer, tekningarna, ha en stor betydelse för 
utgången av en match. Det laget som vinner tekningarna borde ha en större möjlighet att 
komma till avslut och därmed göra mål. Eller är det så enkelt? 
 

                                                 
1 Boork, Leif. F.d. Elitserietränare, nu expertkommentator Viasat. intervju 2012-03-18 
2 Sven Tumba, Tumbas Ishockeyskola, Almqvist & Wiksell 1959, s. 61-62 
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1.2 Introduktion till tekningar. 
I ishockeyns reviderade regelverk, officiella regelboken 2010-20143

 -Ett nedsläpp ska utföras vid varje periods början och efter varje spelstopp. 

 finns alla omständigheter 
som rör tekningars förfarande författade och förklarade, i regelboken omnämns dem som 
nedsläpp eller som engelskans face-offs. Några av de regler som är direkt intressanta för 
denna taktikanalys finns citerade och refererade nedan: 

 -Alla nedsläpp skall utföras på någon av de nio tekningspunkterna. 
 -När spelare ådrar sig utvisningar under ett spelstopp, vilket resulterar i att ett 

lag får en utvisning uppsatt på matchklockan, ska nästföljande nedsläpp ske 
på någon av de två punkterna i felande lags ytterzon. 

 -Nedsläpp ska utföras på mittpunkten: 
  -vid periodstart. 
  -efter att mål gjorts. 
  -efter en felaktig icingavblåsning. 
  -för tidigt byte av målvakt. 
 -Om spelet stoppas av någon orsak som inte täcks av reglerna, ska 

nästkommande nedsläpp ske på närmaste tekningspunkt utifrån var spelet 
stoppades. […] 
 

 
Figur 1 – Spelplanens zoner och tekningspunkter 

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 
Syftet med denna taktikanalys är att belysa betydelsen av så kallade ”fasta situationer” i 
ishockey, tekningar i synnerhet. Ishockeyn har egentligen bara två typer av fasta situationer, 
det är tekningar och straffslag. Här kommer vi dock enbart titta på tekningarnas betydelse för 
utgången av en match. 
 

                                                 
3 Officiell Regelbok 2010-2014, s. 54-56 
http://www.swehockey.se/ImageVault/Images/id_9000/scope_0/ImageVaultHandler.aspx [2012.03.18] 

http://www.swehockey.se/ImageVault/Images/id_9000/scope_0/ImageVaultHandler.aspx�
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2.2 Frågeställningar 
 1.) Hur många tekningar uppstår det under en match fördelat på zon? 

 2.) Hur många tekningsvinster leder till målchanser och mål? 

 3.) Vid dessa målchanser och/eller mål, i vilken zon har man vunnit tekningen? 

 4.) Är tekningsvinster synonymt med att vinna matcher? 

3. Metod 
Jag har valt att göra en kvantitativ analys av fasta situationer som fenomen inom ishockeyn. 
Inom idrotten kallas de kort och gott för tekningar. Ishockeyplanens tre zoner (Se figur 1) 
kommer enligt frågeställningarna att ha en vida betydelse i det här arbetet. Anfallszonen och 
försvarszonen kommer senare även att omnämnas som ytterzoner. Zonen mellan dem, 
mittzonen, kommer fortsatt att omnämnas som den neutrala zonen. 
  
Jag har samlat in data från 5 stycken matcher från den svenska Elitserien, serien som av 
många anses vara den näst bästa ligan i världen efter NHL. Sverige som nation rankas 
dessutom 2011 som den tredje främsta ishockeynationen.4

 

 Tillgänglighet och dessa två 
nämnda faktorer avgjorde urvalet. Omfattningen i detta arbete (3 hp) begränsade antalet 
matcher till endast fem. 

Alla tekningssituationer i dessa fem matcher har sedan ”taggats” i videoanalysprogrammet 
Dart Fish Connect. Att ”tagga” är att digitalt lägga in en markör på den plats i inspelningen 
där det undersökta fenomenet påvisas. Dessa taggningar kan man sedan klippa ut för att ha i t 
ex. undervisningssyfte som små videoklipp. För att definiera huruvida en målchans och/eller 
mål är en produkt av vunnen tekning har varje taggning begränsats till det vunna 
puckinnehavet direkt efter. Har man förlorat puckinnehavet anses därmed inte tekningen i sig 
vara den bakomliggande faktorn till en skapad målchans och/eller mål. Målchans definieras i 
detta arbete som ett skott mot eller på mål. Vilket ger en bättre bild av antalet skapade lägen, 
man kan ha ett tillräckligt bra läge för att göra mål men man kan förstås missa mål. Slutligen 
kan sägas att ingen hänsyn tagits till huruvida tekningsvinsterna inträffar i numerära över- och 
underlägen. 
 
För att förstärka alternativt försvaga resultatet har jag kompletterat med statistik från 
Elitserien säsongen 2011-2012. (Se tabell 1) 
 

4. Resultat  

4.1 Tekningar fördelat på zon. 
I de fem matcherna som analyserats i detta arbete uppstod det totalt 295 tekningar av olika 
anledningar. Det är nästan 60 tekningar per match, 1 tekning per minut i en match om 60 
minuter. Fördelning ser ni i figur 2 nedan: 

                                                 
4 Mens World Ranking, IIHF (2011),  
http://www.iihf.com/home-of-hockey/championships/world-ranking/mens-world-ranking/2011-ranking.html 
[2012.03.29] 

http://www.iihf.com/home-of-hockey/championships/world-ranking/mens-world-ranking/2011-ranking.html�
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Figur 2 – Tekningar fördelat på zon och period. 

 

Flest tekningar uppstår i den tredje perioden. Minst tekningar uppstår i den andra perioden. I 
ytterzonerna uppstår det flest tekningar.  
 

4.2 Hur många tekningsvinster leder till målchans och/eller mål? 
Av de 295 tekningar som tillkom under de fem analyserade matcherna var det få 
tekningsvinster och därmed puckinnehav som renderade i en målchans och/eller mål. 
 
I de analyserade matcherna genererade lagen tillsammans 385 målchanser. Här har ingen 
notis tagits till hur själva puckerövringen och innehavet har tillkommit.  
 
I figur 3 kan vi se hur många tekningsvinster som genererat målchans och/eller mål. 
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Figur 3 – Målchanser och mål som produkt av tekningsvinst. 

 
Som vi ser i figur 3 gjordes det totalt 1,2 mål/match som en produkt av tekningsvinst och 
därmed puckinnehav. Det skapades på dessa tekningsvinster totalt 90 målchanser. Flest av 
dessa uppstod i den tredje perioden och minst målchanser och mål i den andra perioden. 
 
Tekningar står för nästan ¼ av alla skapade målchanser i en match. Alltså 90 målchanser på 
totalt uppmätta 395 målchanser.  
 
Totalt i de analyserade matcherna gjordes det 26 mål. Av dem var 6 mål en produkt av 
vunnen tekning. Det motsvarar ca ¼! 

4.3 Vid dessa målchanser och/eller mål, från vilken zon har man 
vunnit tekningen? 
Figur 4 presenterar från vilken zon som målchanser och/eller mål har tillkommit.  

95 
90 

110 

35 

15 

40 

3 1 2 
0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

1:a perioden 2:a perioden 3:e perioden 

Antal tekningar 

Målchans 

Mål 



 8 

 
Figur 4 – Zon för tekningsvinst och målchans och/eller mål.  

 

De flesta tekningsvinster är i försvarszon, dessa genererar minst målchanser och mål. Men det 

skiljer bara ~3% mellan dem och neutralzon.  Däremot har de förstås andra viktiga effekter 

som att freda sig från att släppa in ett mål. Det var lika många tekningsvinster i anfallszon och 

neutralzon men de i anfallszon genererade fler än dubbelt så många målchanser och fyra 

gånger så många mål. Nästan hälften av tekningsvinsterna i anfallszon resulterade i en 

målchans. Och nästan 5% av alla tekningsvinster i anfallszon ledde till ett mål.  

 

4.4 Är tekningsvinster synonymt med att vinna matcher? 
I de fem matcher som analyserades i det här arbetet ser vi en korrelation mellan vunna 

tekningar och vunna matcher. I fyra av matcherna var det laget som vann flest tekningar som 

även vann matchen. Och i en av de fem matcherna förlorade man tekningarna men vann 

matchen. Det var endast i en match som det ena laget vann över 60% av tekningarna, i de fyra 

andra matcherna var fördelningen ungefär 55%-45%. 

 

För att få ett vidare perspektiv på det undersökta fenomenet har jag tagit fram statistik från 

Elitserien 2011-2012 där vi kan se korrelationen mellan vunna tekningar i förhållande till 

slutplaceringen i serien.5

 

 

                                                 
5 Hockeyligan.se > Statistik/Tabeller > Lagstatistik > Tekningar [2012.03.29] 
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Tabell 1 – Vunna tekningar i förhållande till slutplacering, Elitserien 2011-2012. 

 
Tekningar 

    
 

 
Sluttabell 

 
 

Lag FOV FOF FOTOT FO%*  
 

Lag Poäng 
1 Skellefteå 1691 1462 3153 53,63  1 Luleå 100 
2 HV71 1688 1526 3214 52,52  2 Skellefteå 95 
3 Luleå 1708 1589 3297 51,8  3 HV71 92 
4 Frölunda 1604 1547 3151 50,9  4 Brynäs 92 
5 Brynäs 1667 1620 3287 50,71  5 Frölunda 90 
6 Linköping 1658 1616 3274 50,64  6 Färjestad 87 
7 Växjö 1615 1631 3246 49,75  7 AIK 82 
8 AIK 1645 1669 3314 49,64  8 MODO 79 
9 Djurgården 1577 1664 3241 48,66  9 Växjö 77 
1
0 Färjestad 1503 1615 3118 48,2 

 
10 Linköping 72 

1
1 Timrå 1508 1711 3219 46,85 

 
11 Djurgården 72 

1
2 MODO 1580 1794 3374 46,83 

 
12 Timrå 52 

  *) FO% = Face-off procent, andel vunna tekningar i procent. 

De lag som slutat på den övre halvan, placerat sig 1-5 är också de lag som vunnit flest 

tekningar sett till tekningsprocent. Luleå som slutade på första plats hade högst antal vunna 

tekningar (FOV), kolumn tre. 

 

5. Diskussion 
Som fenomen inom ishockey är tekningarna en av de många matchsituationer i spelet som har 

en klar påverkan på matchens utgång. Det är en naturlig del i en match och dess utgång kan 

ge både spelmässiga och psykologiska övertag på en motståndare. Exempel på det är spelare 

som förlorar flera tekningar i rad som byter ut sig själva, osv.  

 

Som vi ser i resultatet uppstår det fler tekningssituationer i period 2 av 3. Vad det beror på har 

kan ha många orsaker. Längre väg till sitt eget bås kan vara en orsak. Ett sämre lag kan 

tvingas till fler icing-puckar för att freda sig från att släppa in mål och därmed kunna 

organisera sig och försöka vinna den påföljande tekningen. 

 

I de matcher vi tittat på här snittades det ca 60 tekningar per match, det är nästan en varje 

minut. Jämför man med tabell 1 kan man snabbt konstatera att det stämmer väl överens. Ca 
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33%, 20 stycken är i anfallszon och är egentligen bara en puckvinst och ett skott från en 

målchans.  

 

Om man tittar på korrelation mellan vunna tekningar och vunna hockeymatcher. Ser man att 

enligt den här analysen finns det en koppling. I fyra av fem matcher var segraren även den 

som vunnit flest tekningar. Tekningsvinst och därmed puckinnehav har en betydande roll i 

matchens utgång.  

 

Hockey är som tidigare sagt en kamp om puckinnehav. Varje lag har pucken fler än hundra 

gånger per match. Om de är ett bra lag på tekningar kan de få mellan fem och tio extra 

puckinnehav per match. Men de här extra puckinnehaven kan trots allt åstadkommas genom 

forecheck, backcheck eller hård stress och press. Ett så kallat aggressivt spelsätt. 

 
Resultatet i den här analysen tyder på att tekningarna har en betydande roll. Om man däremot 

förringar betydelsen av tekningsvinster, kommer de plötsligt få en betydande roll, tack vare 

att man förlorar dem oftare. Motståndarna kan därmed vinna puckar högt upp i banan och få 

till avslut med tätare frekvens.  

 

Vad gäller tekningsvinster i numerära över- underlägen finns det säkert aspekter att ytterligare 

ta hänsyn till i ett vidare perspektiv. De har givetvis en betydelse. Spelar du boxplay och kan 

förpassa pucken över hela banan får du 10-15 extra sekunder att gå av er utvisning. Och med 

en man mer på banan vill du snabbt etablera anfallsspel direkt efter första tekningen för att 

utnyttja varje sekund till max. 

 

Ingen jämförelse med damhockey har gjort i detta arbete men skulle förstås ha relevans i ett 

större perspektiv, men här har fokus lagts på den liga i Sverige med störst medialt intresse. 

 

Slutligen kan jag konstatera att alla tekningar är unika. Vad det står i matchen, tidpunkten för 

spelet, i vilken zon tekningen är i och många andra faktorer avgör betydelsen för varje 

tekning. Som coach eller spelare behöver jag inte vinna varje tekning, men det är bäst att jag 

vinner just den där tekningen i vår egen försvarszon med 30 sekunder kvar och ett 1 måls 

ledning. Den kan ha en helt matchavgörande innebörd. Inte minst som i OS-finalen 2006. 8 

sekunder in i 3:e perioden direkt på tekning gör Sverige 3-2 på Finland. I slutet av matchen 
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vinner Finland de två sista tekningarna och kommer till två stycken mycket kvalificerade 

målchanser där de lika gärna kunde ha kvitterat. Sverige höll dock undan och vann guld! 
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
Frågeställningar:  

1.) Hur många tekningar uppstår det under en match fördelat på zon? 

 2.) Hur många tekningsvinster leder till målchanser och mål? 

 3.) Vid dessa målchanser och/eller mål, i vilken zon har man vunnit tekningen? 

 4.) Är tekningsvinster synonymt med att vinna matcher? 

VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Tekningar, ishockey, hockey Ice hockey, face-offs. 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Mitt arbete handlar om tekningars betydelse för en match i ishockey, därför har jag lagt sökfokus på 
just tekningar. 

 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

Google scholar, 
SportDiscus. 

Tekningar + hockey 
Face-offs + hockey 
Face-offs + ice hockey 

12, 27. 3,5. 

 
KOMMENTARER:  
Jag hittade det mest relevanta materialet på Google.se. där jag kunde hitta lite tidigare arbeten från 
elittränarkursen som Svenska Ishockeyförbundet genomför. 
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