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Abstract 
Ice hockey involves explosive sprints, hence strength and explosiveness are 
important physical characteristics of ice hockey players. Flywheel training with 
eccentric overload is effective for increasing hypertrophy, maximal strength and 
power in athletes. Purpose: To investigate the effectiveness of flywheel training in 
comparison to traditional strength training on ice sprint performance and related 
factors in ice hockey players. Method: Male junior ice hockey players were 
randomized to a group who during the competitive season performed flywheel 
training (SVA, n=10) three times a week for six weeks, and a control group carrying 
out the same volume and exercises in the form of traditional barbell strength 
training (TRA, n=7). Before and after the training period, measures of the players 
ice sprint performance at 10-, 26.58- and 36.58 m, maximal strength (1RM squat), 
jump height (CMJa) and flywheel power development were taken and analyzed by 
a two-way mixed ANOVA. Results: There was a significant time x group 
interaction for power development where SVA compared with TRA increased 
power output significantly more (p=0.002). No significant interactions were 
observed for the other dependent variables. The flywheel group significantly 
improved 26.58 m ice sprint (p=0.031), 1RM squat (p<0.001), CMJa (p=0.019) and 
power development (p<0.001) while TRA significantly improved 36.58 m ice 
sprint (p=0.049). Conclusion: Flywheel training with eccentric overload was 
compared with volume-matched traditional strength training not more favorable for 
improving ice sprint performance. However, flywheel training was effective for 
improving maximum sprint speed, maximal strength, jump height and power 
development in junior ice hockey players. 
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Abstrakt 
Ishockey involverar explosiv sprintåkning, därav är styrka och explosivitet viktiga 
fysiska egenskaper för ishockeyspelare. Svänghjulsträning med excentrisk 
överbelastning är effektivt för ökningar av hypertrofi, maximal styrka och 
effektutvecklingen hos idrottare. Syfte: Att undersöka effektiviteten av 
svänghjulsträning jämfört med traditionell styrketräning på issprintförmågan samt 
på faktorer relaterade till den hos ishockeyspelare. Metod: Manliga 
juniorishockeyspelare randomiserades till en grupp som under pågående 
tävlingssäsong utförde svänghjulsträning (SVÄ, n=10) tre gånger i veckan under 
sex veckor samt en kontrollgrupp som genomförde samma övningar volymmatchat 
i form av traditionell styrketräning med skivstång (TRA, n=7). Före och efter 
träningsinterventionen mättes spelarnas issprintförmåga på 10-, 26.58-, och 36.58 
m, maximala styrka (1RM benböj), hopphöjd (CMJa) och effektutveckling på 
svänghjulsmaskin och analyserades med en tvåvägs mixad ANOVA. Resultat: En 
signifikant tid x grupp interaktion fanns för effektutvecklingen där SVÄ jämfört 
med TRA ökade effektutvecklingen signifikant mer (p=0.002). Inga signifikanta 
interaktioner observerades för övriga beroende variabler. Svänghjulsgruppen 
förbättrade signifikant issprintförmågan på 26.58 m (p=0.031), 1RM benböj 
(p<0.001), CMJa (p=0.019) och effektutvecklingen (p<0.001) medan TRA 
signifikant förbättrade tiden på 36.58 m (p=0.049). Slutsats: Svänghjulsträning 
med excentrisk överbelastning var inte mer gynnsamt jämfört med volymmatchad 
traditionell styrketräning för att förbättra issprintförmågan. Träning med 
svänghjulsmaskin var dock effektivt för att förbättra den maximala 
sprinthastigheten, den maximala styrkan, hopphöjden och effektutvecklingen hos 
ishockeyspelande juniorer. 
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Introduktion 
Ishockey är en kontaktsport som karaktäriseras av högintensiv 

intermittent skridskoåkning med snabba hastighets- och riktningsförändringar. 

Matchdata från NHL indikerar att ishockeyspelare på toppnivå åker nära hälften av 

den totala distansen under match i högintensivt tempo (> 17 km/h) varav en 

fjärdedel av den delen består av sprintåkning (> 24 km/h) (Lignell, Fransson, 

Krustrup & Mohr, 2018). Sporten ställer därför stora krav på spelarna att kunna 

utföra korta och explosiva åkningar (Lignell et al., 2018). Följaktligen är förmågan 

att åka skridskor snabbt viktig för ishockeyspelare och därav en faktor som skiljer 

bättre spelare från sämre (Roczniok et al., 2016). Två faktorer som avgör den 

horisontella hastigheten vid linjär skridskoåkning är produkten av stegfrekvensen 

och steglängden (Marino, 1977). För att öka sin sprintsnabbhet behöver spelare 

således antingen öka stegfrekvensen (antal skridskoskär per tidsenhet) eller 

steglängden (förflyttningen framåt vid ett skridskoskär). Effektutveckling är en 

produkt av kraften och hastigheten. Spelare som kan utveckla mer effekt bör därför 

i teorin antingen kunna sänka tiden för frånskjutet och i och med det höja 

stegfrekvensen och/eller öka steglängden och på så sätt öka accelerationen och 

sprinthastigheten. Detta innebär att muskelstyrka och i vilken hastighet den kan 

appliceras troligen utgör viktiga fysiska egenskaper för ishockeyspelare (Dæhlin et 

al., 2017). En ökad hypertrofi ökar möjligheten att utveckla kraft (Widrick, Stelzer, 

Shoepe & Garner, 2002) och det har visat sig att elithockeyspelare utvecklar mer 

kraft samt är mer explosiva än juniorelitspelare (Hoff, Kemi & Helgerud, 2005). 

För att gå från juniorspelare till seniorspelare är det således viktigt att öka 

effektutvecklingen via ökad muskelstyrka som kan åstadkommas med större 

muskelmassa. 

Traditionell styrketräning med fria vikter är den vanligaste formen av 

styrketräning (Vázquez-Guerrero, Moras, Baeza & Rodríguez-Jiménez, 2016) och 

en vanligt förkommande metod för att öka muskelstyrkan och effektutvecklingen 

hos ishockeyspelare. En övervägande del av fystränarna i NHL har rapporterat att 

de anser att benböj och olika varianter av benböj då är de viktigaste övningarna 

(Ebben, Carroll & Simenz, 2004). Gravitationsberoende traditionell styrketräning 

innebär att muskelarbetet sker mot ett konstant yttre motstånd (Fernandez-Gonzalo, 

Lundberg, Alvarez-Alvarez & de Paz, 2014) där förmågan att utveckla kraft i den 
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koncentriska fasen begränsar vilken belastning som kan användas (Maroto-

Izquierdo et al., 2017b). Skelettmuskler har dock en större förmåga att utveckla 

kraft vid excentriska jämfört med koncentriska muskelkontraktioner (Komi & 

Buskirk, 1972) vilket medför att den excentriska fasen är underbelastad och 

muskelarbetet submaximalt vid traditionell styrketräning med parade koncentriska- 

och excentriska muskelkontraktioner (Norrbrand, Pozzo & Tesch, 2010).  

Svänghjulsträning är en träningsmetod som i kontrast till traditionell 

styrketräning möjliggör maximal belastning i den koncentriska fasen och perioder 

av excentrisk överbelastning (Berg & Tesch, 1998). Svänghjulsträning utförs på en 

maskin där ett eller flera svänghjul på en roterande axel används som motstånd. 

Genom att dra i ett band fäst i axeln börjar hjulet att snurra och rörelseenergin från 

den koncentriska fasen överförs till svänghjulet. Efter den koncentriska fasen 

fortsätter axeln att snurra och rullar in bandet varpå musklerna via excentrisk 

muskelaktivering måste bromsa svänghjulets rörelseenergi (Vicens-Bordas, Esteve, 

Fort-Vanmeerhaeghe, Bandholm & Thorborg, 2018). Om fler (ökad massa) 

och/eller större (ökad radie) svänghjul monteras krävs mer kraft för att öka 

hastigheten på svänghjulet till följd av ett ökat tröghetsmoment (kgm2) (Norrbrand, 

Fluckey, Pozzo & Tesch 2008). Hastigheten i rörelsen kan följaktligen styras 

genom att öka eller sänka tröghetsmomentet och på detta sätt kan 

svänghjulsträningen anpassas utefter de förmågor som önskas förbättras (Carroll, 

Wagle, Sato, Taber, Yoshida, Bingham & Stone, 2018). I och med att motståndet 

är variabelt möjliggör svänghjulsträning upprepad maximal belastning i alla 

ledvinklar inom rörelseomfånget i den koncentriska fasen (Norrbrand et al., 2010). 

Detta till skillnad mot traditionell styrketräning där muskelaktiveringen endast blir 

maximal vid sista repetitionen i setet när vikten ej längre kan lyftas (Norrbrand, 

Tous-Fajardo, Vargas & Tesch, 2011). Utöver den maximala muskelaktiveringen i 

den koncentriska fasen möjliggör svänghjulsträning perioder av ökad belastning i 

den excentriska fasen. Det möjliggörs genom att svänghjulet bromsas med 

excentrisk muskelkontraktion på en kortare sträcka än den koncentriska fasen vilket 

skapar en excentrisk överbelastning (Berg & Tesch, 1998).  

 Svänghjulsträning med excentrisk överbelastning har hos idrottare 

visat sig vara en effektiv metod för att öka muskelmassan (Maroto-Izquierdo, 

García-López & De Paz Fernandez, 2017a; Núñez et al., 2018) och den maximala 
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styrkan (Askling, Karlsson & Thorstensson, 2003; Sabido, Hernández-Davó, 

Botella, Navarro & Tous-Fajardo, 2017a). Vidare har träningsformen hos idrottare 

visat sig vara verkningsfull som skadeförebyggande åtgärd (Askling et al., 2003; de 

Hoyo et al., 2015) och gynnsam för att öka effektutvecklingen (de Hoyo et al., 2015; 

Núñez et al., 2018; Sabido et al., 2017a) samt sprinthastigheten vid löpning 

(Askling et al., 2003; de Hoyo et al., 2015). Träning med excentrisk överbelastning 

har dessutom visat sig vara effektivare än träning där den koncentriska och 

excentriska belastningen är densamma för förbättring av effektutvecklingen hos 

tränade individer aktiva i sporter med explosiva inslag (Friedmann-Bette et al., 

2010). Maroto-Izquierdo och kollegor (2017a) studerade effekten av 

svänghjulsträning jämfört med gravitationsberoende träning hos 

elithandbollsspelare. Spelarna i studien genomförde 15 träningspass under en 

sexveckorsperiod. Båda grupperna genomförde benpress med matchade antal set 

och repetitioner och svänghjulsgruppen tränade med excentrisk överbelastning. 

Resultaten av träningsinterventionen visade på signifikant större förbättringar hos 

svänghjulsgruppen av effektutveckling, hopphöjd, löpsprintförmåga och 

muskeltillväxt. Den excentriska överbelastningen och högre muskelaktiveringen 

vid svänghjulsträning jämfört med traditionell gravitationsbaserad styrketräning 

skulle kunna förklara dessa resultat (Norrbrand et al., 2008; Norrbrand et al., 2010). 

Med tanke på korrelationen mellan issprintförmågan och effektutvecklingen 

(Runner, Lehnhard, Butterfield, Tu & O'Neill, 2016) samt löpsprintförmågan 

(Behm, Wahl, Button, Power & Anderson, 2005) hos ishockeyspelare och 

sambandet mellan hypertrofi och kraftutveckling (Widrick et al., 2002) kan det 

spekuleras i att svänghjulsträning är en effektiv träningsform för att förbättra 

issprintförmågan.  

Syfte 

Det primära syftet med denna studie var att undersöka effektiviteten av 

svänghjulsträning jämfört med traditionell styrketräning på issprintförmågan hos 

juniorishockeyspelare. Dessutom jämfördes effekterna på faktorer relaterade till 

issprintförmågan som maximal styrka, hopphöjd och effektutveckling.  
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Hypotes 

Svänghjulsträning är mer gynnsamt jämfört med traditionell 

styrketräning för att öka muskelstyrka och effektutveckling vilket leder till en större 

ökad issprintförmåga hos juniorishockeyspelare.  

Metod 

Studiedesign 

Studien utfördes med en randomiserad experimentell design med för- 

och eftertester för att utvärdera inverkan av svänghjulsträning på issprintförmågan, 

hopphöjd, effektutveckling och maximal styrka hos juniorishockeyspelare. 

Ishockeyspelarna randomiserades till en interventionsgrupp som utförde 

svänghjulsträning (SVÄ) och en kontrollgrupp som utförde traditionell 

styrketräning (TRA) utöver ordinarie isträningar, matcher och konditionsträning. I 

figur 1 ses en övergripande schematisk illustration av den experimentella designen.  

 

Försökspersoner  

Manliga ishockeyspelare (n = 23) från samma klubb rekryterades som 

försökspersoner (FP) via ett bekvämlighetsurval. Försökspersonerna gick antingen 

årskurs 1 eller 2 på ett NIU (Nationellt Godkänd Idrottsutbildning) gymnasium 

samt tränade och spelade i klubbens J18-Elit- och/eller J20-Elit lag. 

Inklusionskriterier för deltagande var att ha en utespelarposition samt att inga 

Vecka 1 

Vecka 2 Vecka 7 

Vecka 8 

 Förtester  Eftertester

         Svänghjulsträning

         Traditionell  styrketräning

kl 08.45
Is: 10-, 26.58 & 

36.58 m

D1   D2   D3   D4   D5   D6   D7

  

D1   D2   D3   D4   D5   D6   D7

kl 08.30
CMJa

Effektutveckling
1RM benböj

kl 08.30
Is: 10-, 26.58 & 

36.58 m

kl 08.30
CMJa

Effektutveckling
1RM benböj

Kroppssammansättning

 

 

Figur 1 Övergripande upplägg av studiens experimentella design. D = veckodagar. Is = issprint 10-, 
26.58- & 36.58 m. CMJa = countermovement jump med armsving. Effektutveckling = maximala 
effektutvecklingen koncentriskt på svänghjulsmaskin. 1RM benböj = maximala styrkan benböj. 
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hinder förelåg deltagande i tester och träning av den nedre- och övre extremiteten. 

Inklusionskriterierna undersöktes genom ett informerat samtycke och 

hälsoformulär (bilaga 2 och 3). Ingen av deltagarna hade någon tidigare erfarenhet 

av svänghjulsträning men däremot erfarenhet av systematisk traditionell 

styrketräning. Försökspersonerna ombads att behålla sin nuvarande diet under 

träningsperioden och bortsett från lågbelastande rehabträning avstå från att utföra 

annan styrketräning än den inkluderad i studien. Försökspersonernas karaktäristiska  

ses i tabell 1. 

 

Forskningsetik 

Försökspersonerna informerades om studiens syfte, metod, fördelar och 

risker med deltagande, hantering av data samt deras rättigheter i ett 

informationsbrev (bilaga 1) samt vid ett informationsmöte. Alla FP gav 

medgivande till deltagande genom signering av det informerade samtycket. 

Deltagandet i studien var frivilligt och FP informerades om att de utan att ange skäl 

kunde avbryta sin medverkan närhelst de önskade. Försökspersonerna mottog sina 

personliga testresultat tre veckor efter avslutad studie.  

Tester 

Före träningsperioden mättes spelarnas kroppssammansättning medans 

deras issprintförmåga (10-, 26.58- och 36.58 m), maximala styrka i benböj (1RM 

benböj), countermovement jump med armsving (CMJa) och effektutveckling 

mättes före och efter träningsperioden och utgjorde beroende variabler. 

Tabell 1 Försöksdeltagarnas karaktäristiska (medel ± SD) innan träningsinterventionen för 
svänghjulsgruppen (SVÄ) och den traditionella styrketräningsgruppen (TRA) 
 SVÄ (n = 10) TRA (n = 7) p-värde g 
Ålder (år) 17.0 ± 0.2 17.2 ± 0.2 0.320 0.347 

Längd (cm) 178.6 ± 1.9 178.9 ± 2.2 0.912 0.037 

Vikt (kg) 72.8 ± 2.2 74.3 ± 2.9 0.681 0.139 

Fettprocent (%) 8.2 ± 0.3 7.8 ± 0.3 0.442 0.257 

Sum of 8 (mm) 68.9 ± 4.1 63.9 ± 4.1 0.423 0.269 

Fettfri massa (kg) 66.8 ± 1.9 68.5 ± 2.5 0.595 0.180 

Not: SVÄ = Svänghjulsträning. TRA = traditionell styrketräning. g = effektstorleken för skillnaden mellan 
grupperna. 
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Försökspersonerna vilade dag 1 och deltog på lagisträningar dag 2 och 3 under 

veckan för förtesterna. Tre dagar innan dagen för eftertesterna av issprintförmågan 

spelade FP match varpå de vilade en dag och deltog sedan på en lagisträning dag 1 

(se figur 1). Alla testerna leddes av samma testledare. Under testdagarna fick inget 

koffein intas innan testerna.  

Mätning av kroppssammansättningen genomfördes enligt The 

International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK) riktlinjer 

(Stewart, Marfell-Jones, Olds & de Ridder, 2011) av en ISAK ackrediterad steg 1 

antropometrist. Kroppsvikten och kroppslängden mättes till närmaste 0.1 kg och 

0.1 cm respektive. Skelettbredderna mättes med en liten glidande kaliper (Cescorf, 

Porto Alegre, Brasilien) till närmaste 0.1 cm, omkretsarna med ett Lufkin W606PM 

måttband (Apex Tool Group, Maryland, USA) till närmaste 0.1 cm och hudvecken 

med en kalibrerad Harpenden kaliper (Baty International Ltd, West Sussex, 

Storbritannien) till närmaste 0.1 mm. De åtta hudvecken (sum of 8) för triceps, 

subscapular, biceps, iliac crest, supraspinale, abdominale, front thigh och medial 

calf summerades medan beräkning av kroppsfettprocenten baserades på hudvecken 

triceps, subscapular, supraspinale, abdominale, front thigh och medial calf med 

Yuhasz formel (Yuhasz, 1974, s. 144). För dataanalysen användes medelvärdet av 

två mätningar, alternativt medianvärdet då variationen mellan mätning 1 och 2 var 

mer än 1% för kroppsvikten, kroppslängden, skelettbredderna och omkretsarna 

samt 5% för hudvecken. Typical error (TE) beräknades för längd och vikt till < 

0.14%, sum of 8 1.20%, omkretser < 0.39% och för skelettbredder till < 0.40%.  

För att utvärdera issprintförmågan genomförde FP en 36.58 m linjär 

sprint i maximal hastighet där splittiden att åka 10 m, tiden mellan 10- och 36.58 m 

(26.58 m) samt tiden att åka hela sträckan på 36.58 m mättes. Splittiden efter 10 m 

togs som ett mått på accelerationen (Buckeridge, LeVangie, Stetter, Nigg & Nigg, 

2015), splittiden på 26.58 m som ett mått på den maximala sprinthastigheten och 

36.58 m representerade den maximala fullsprintsförmågan. Tiderna mättes med 

MuscleLab 6000 trådlösa optiska fotoceller och mjukvaran MuscleLab v.10 

(Ergotest Innovation a.s., Porsgrunn, Norge). Fotocellerna monterades på stativ och 

höjden på stativen sattes till 1 m. Dessa placerades sedan ut med start på den ena 

förlängda mållinjen och 10- samt 36.58 m ifrån den. Mitt emot varje fotocell på 2.5 

m avstånd placerades en reflektor monterad på ett stativ i samma höjd som 
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fotocellen. Testen utfördes på en inomhusrink där FP bar en komplett 

ishockeyutrustning samt ett kvastskaft (140 cm långt). Försökspersonerna värmde 

upp med 5 minuter jogging/cykling samt aktiv bensträckning 10 repetitioner per 

ben och komplex rörlighet 6 repetitioner (Johansson & Larsson, 2009, s. 102 & 

108) innan ombyte till ishockeyutrustning. De utförde sedan två starter med 80%- 

och en start med 90% av subjektivt uppskattad maximal intensitet på isen innan 

testen. Försökspersonerna informerades därefter auditivt om att åka så snabbt som 

möjligt mellan alla fotoceller, att starta stillastående med hälarna nuddandes 

varandra och att hela tiden låta kvastskaftet nudda isen för att försäkra att 

laserstrålen ej bröts med den. Avslutningsvis visade en ishockeytränare proceduren 

med korrekt utförande. Försökspersonerna startade mellan två koner placerade 0.75 

m bakom den första fotocellen. Starten skedde självbestämt och FP fick två försök 

att så snabbt som möjligt åka genom alla fotoceller. Interrepetitionsvilan var mellan 

3 och 5 minuter. Den bästa 10-, 26.58- samt 36.58 m tiden användes i den statistiska 

analysen. Tre veckor innan studiens början genomfördes istesterna med elva spelare 

för att beräkna testets variationskoefficient (10 m 3.2%, 26.58 m 3.8% och 36.58 m 

3.3%) samt TE (0.057-, 0.013- och 0.060 sekunder respektive).  

Innan countermovement jump med armsving (CMJa) genomförde FP 

en uppvärmning bestående av 5 minuter jogging/cykling samt aktiv bensträckning 

10 repetitioner per ben, komplex rörlighet 6 repetitioner (Johansson & Larsson, 

2009, s. 102 & 108) och tre submaximala upphopp. Hopphöjden vid CMJa mättes 

med en infraröd optisk kontaktmatta (MuscleLab, Ergotest Innovation a.s., 

Porsgrunn, Norge) och tillhörande mjukvara (MuscleLab v.10). Countermovement 

jump med armsving har visat sig korrelera med linjär issnabbhet (27.43 m) hos 

manliga collegespelare (Runner et al., 2016) och spelare på högre nivå hoppar högre 

vertikalhopp än de på lägre nivå (Peterson et al., 2015). Från en stillastående 

position med fötterna höftbrett instruerades FP att i en dynamisk rörelse gå ned till 

valfritt djup och genomföra ett maximalt upphopp. Benen skulle hållas raka i luften 

och landningen ske med raka vrister och ett par mothopp. Armarna fick svingas för 

att skapa kraft. Försökspersonerna genomförde tre försök med > 3 min vila mellan 

där det högsta hoppet avrundades till närmaste 0.1 cm och analyserades. 

Variationskoefficienten beräknades till 7.1% samt TE till 1.1 cm.  
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Försökspersonerna vilade 20 minuter efter CMJa varefter deras 

effektutveckling vid benböj på en svänghjulsmaskin mättes. En svänghjulsmaskin 

av modellen kBox4 Pro (Exxentric AB, Bromma, Sverige) användes för test av 

effektutvecklingen och vid all träning för SVÄ. Denna kopplades till en kMeter 

Modul och den tillhörande kMeter appen (version 2.3) (Exxentric AB, Bromma, 

Sverige) för att mäta den koncentriska effektutvecklingen. En sele placerades på FP 

över axlarna med det horisontella bältet över den nedra delen av ryggen. Selen 

spändes åt kring midjan och kopplades till bandet fäst kring axeln på svänghjulet. 

Bandet sattes till en längd så att FP kunde extendera anklar, knän och höft helt utan 

slack i bandet i det fullt extenderade läget. Försökspersonerna fick använda den 

bredd mellan fötterna och det djup på benböjen där de upplevde att de kunde 

producera mest kraft. Ett set bestående av 4 submaximala- följt av 4 maximala 

repetitioner med ett tröghetsmoment på 0.05 kgm2 utfördes som uppvärmning. 

Samma tröghet användes under testet. Försökspersonerna startade testet i den valda 

bottenpositionen varpå de utförde 6 repetitioner. Den första repetitionen var 

submaximal för att accelerera svänghjulet och följdes av 5 maximala repetitioner 

där repetition 3–6 analyserades. Effektutvecklingen under den koncentriska fasen 

beräknades som medelvärdet av peak power värdena för repetition 3–6. 

Försöksdeltagarna genomförde 2 försök med > 3 min vila mellan, setet med det 

högsta värdet användes i analysen. Variationskoefficienten beräknades till 16.0% 

och TE till 69 W.  

Efter testet av effektutvecklingen vilade FP 30 minuter innan 

uppvärmningen för 1RM benböj påbörjades. Försökspersonerna värmde upp på 

submaximala vikter motsvarande 50- och 60% av subjektivt uppskattat 1RM (10 

och 6 repetitioner respektive) med 2 minuter vila mellan seten. Försökspersonerna 

gjorde sedan repetitioner till utmattning på en vikt de trodde sig kunna utföra 3–10 

repetitioner med (LeSuer, McCormick, Mayhew, Wasserstein & Arnold, 1997). 

Om FP klarade att utföra fler än 10 repetitioner tilläts en vila på 5 minuter innan ett 

nytt försök med höjd vikt genomfördes. Endast repetitioner som utfördes till ett 

djup där låren var parallella med marken eller djupare och repetitioner där knä- och 

höftleden extenderades fullt räknades som giltiga. En inter-repetitionsvila på 

maximalt 2 sekunder tilläts. Den maximala styrkan estimerades med ekvationen 

1RM = 100 × vikten / (48.8 + 53.8 × 2.71828(-0.075 x antalet repetitioner)) av Wathan (i 
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LeSuer et al., 1997) som visat sig kunna förutsäga 1RM vid benböj med en 

medelfelmarginal på 2% (LeSuer et al., 1997). Resultatet avrundades till närmaste 

0.1 kg. Variationskoefficienten var 17.5%.  

Procedur  

Tre veckor innan studien påbörjades genomfördes tre stycken träningar 

med svänghjulsträning (benböj & utfall) för familjärisering och för att minska 

effekten av inlärning (Sabido, Hernández-Davó & Pereyra-Gerber, 2017b). Ingen 

familjärisering skedde för övriga tester då en vana att utföra dem/liknande tester 

fanns hos alla FP. Försökspersonerna parades efter alla förtesterna ihop utefter 

deras födelseår och 1RM vikt i benböj och randomiserades därefter till antingen 

SVÄ eller TRA. Randomiseringen utfördes enligt följande: SVÄ gavs nummer = 0 

och TRA nummer = 1. Med funktionen ”slumpa” i Microsoft Excel (version 15.32 

mac; Microsoft corp., Redmond, WA, USA) slumpades ett värde mellan 0 och 1 

fram för båda FP i paret. Detta genomfördes för alla paren och FP i varje par med 

värdet närmast 0 hamnade i SVÄ och den med värdet närmast 1 i TRA. 

Studien genomfördes under tävlingssäsongen från första veckan i 

januari till slutet av februari. Träningsinterventionen genomfördes under sex veckor 

och inkluderade tre styrketräningspass per vecka. Dessa utfördes på olika 

veckodagar för att passa in i den ordinarie tränings- och matchverksamheten. Två 

pass per vecka fokuserade på ökad hypertrofi och styrka (pass 1- och 2) och ett på 

ökad effektutveckling (pass 3). Setvilan behölls konstant till 2 minuter för alla 

övningar och träningspass. Träningen var volymmatchad mellan grupperna sett till 

antalet repetitioner och set och samma övningar utfördes i båda grupperna. 

Kontrollgruppen ökade vikten till nästa set om fler än det angivna antalet 

repetitioner kunde genomföras. All träning övervakades. Övningarna, set- och 

repsschemat och belastningen ses i tabell 2. 

Varje träning inleddes med 5 minuter uppvärmning bestående av 

löpning eller cykling. Svänghjulsgruppen utförde styrketräningen i form av 

svänghjulsträning och TRA använde skivstång med vikter för alla övningar utom 

enarmsrodd där hantlar användes. Båda grupperna utförde dips på ett vanligt 

dipsrack. Både SVÄ och TRA utförde alla repetitioner i alla övningar med maximal 

hastighet under den koncentriska fasen för att stimulera styrke- och 

effektutvecklingen (Pareja-Blanco, Rodríguez-Rosell, Sánchez-Medina, 
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Gorostiaga & González-Badillo, 2014). Försökspersonerna i SVÄ instruerades att 

under den första tredjedelen av den excentriska fasen bromsa mjukt och därefter 

bromsa maximalt för att ge en excentrisk överbelastning (Berg & Tesch, 1998). 

Kontrollgruppen instruerades att utföra den excentriska fasen i en kontrollerad 

hastighet. Båda grupperna anvisades att avsluta den excentriska fasen när låren var 

parallella med marken vid benböjen och vid 90° knävinkel för de övriga 

underkroppsövningarna. Den traditionella styrketräningsgruppen tränade med 

tyngre vikter (>75% 1RM), vikter motsvarande ”optimala vikten” samt med lättare 

uppvärmningsvikter (30- och 50% 1RM) för att utveckla hela kraft-

hastighetskurvan (Haff & Nimphius, 2012). För att hitta individernas ”optimala 

vikt” gjorde TRA dagen innan träningsinterventionen benböj till ett djup där låren 

var parallella med marken på vikter motsvarande 40-, 50-, 60-, 70- och 80% 1RM. 

En linjär enkoder (Ergotest Innovation a.s., Porsgrunn, Norge) och mjukvaran 

MuscleLab v.10 användes för att mäta vid vilken vikt respektive individ utvecklade 

högst effekt koncentriskt, denna vikt (62.8 ± 6.8% 1RM) användes sedan under pass 

3. Svänghjulsgruppen tränade likt TRA med högre tröghetsmoment (benböj 0.05-

0.1 kgm2, övriga övningar 0.035-0.075 kgm2) för större excentrisk överbelastning 

(Sabido et al., 2017b) och högre kraft (Martinez-Aranda & Fernandez-Gonzalo, 

Övningar Set Reps Tröghet %1RM Set Reps Tröghet %1RM Set Reps Tröghet %1RM
Benböj bak 1 6 0.01 30 1 6 0.01 30 1 6 0.01 30

1 6 0.025 50 1 6 0.025 50 1 6 0.025 50
3 8 0.05 75 3 8 0.075 80 3 6 0.1 85

Utfall 3 8+8 0.035 3 8+8 0.05 3 6+6 0.075
Sidoutfall 3 8+8 0.035 3 8+8 0.05 3 6+6 0.075
Enarmsrodd 3 8+8 0.035 3 8+8 0.05 3 6+6 0.075

Övningar Set Reps Tröghet %1RM Set Reps Tröghet %1RM Set Reps Tröghet %1RM
Benböj bak 1 6 0.01 30 1 6 0.01 30 1 6 0.01 30

1 6 0.025 50 1 6 0.025 50 1 6 0.025 50
3 8 0.05 75 3 8 0.075 80 3 6 0.1 85

Sidoutfall 3 8+8 0.035 3 8+8 0.05 3 6+6 0.075
Stående rodd 3 8 0.035 3 8 0.05 3 6 0.075
Bicepscurl 3 8 0.035 3 8 0.05 3 6 0.075

Övningar Set Reps Tröghet %1RM Set Reps Tröghet %1RM Set Reps Tröghet %1RM
Benböj bak 1 6 0.01 30 1 6 0.01 30 1 6 0.01 30

3 6 3 6 3 6
Dips 3 max 3 max 3 max

Pass 3
Vecka 1-2 Vecka 3-4 Vecka 5-6

optimal vikt optimal vikt optimal vikt

 Vecka 1-2 Vecka 3-4 Vecka 5-6

Pass 1
Vecka 1-2 Vecka 3-4 Vecka 5-6

Pass 2

Tabell 2 Träningsupplägget med set och repetitioner för alla övningar samt tröghetsmoment (kgm2) för 
svänghjulsgruppen och den relativa intensiteten (% 1RM) för den traditionella styrketräningsgruppen. 
Optimal vikt motsvarar den vikt och det tröghetsmoment där försökspersonerna utvecklade högst effekt 
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2017), tröghetsmoment där de utvecklade högst effekt samt lägre tröghetsmoment. 

För att finna vid vilket tröghetsmoment de utvecklade högst effekt koncentriskt 

utförde SVÄ dagen innan träningsinterventionens början 8 repetitioner benböj på 

tröghetsmomenten 0.01-, 0.025-, 0.035-, 0.05-, 0.06- och 0.075 kgm2. De två första 

repetitionerna satte fart på svänghjulen och medelvärdet av de högsta effektvärdena 

för repetition 3–8 användes för beräkning av den koncentriska effektutvecklingen. 

Tröghetsmomentet där individerna producerade högst effekt (0.032 ± 0.012 kgm2) 

användes sedan som tröghetsmoment för respektive individ under pass 3. 

Dataanalys och statistik I 

BM SPSS Statistics (version 23; IBM corp., Armonk, NY, USA) 

användes för statistiska analyser. Datan presenteras som medelvärdet (medel) ± 

standardavvikelsen (SD) alternativt det nittiofemprocentiga konfidensintervallet 

(CI). För test av normalfördelningen användes Shapiro-Wilk´s test och 

studentiserade residualer. Även histogram, boxplots och Q-Q plots studerades 

visuellt. Datan för de beroende variablerna logtransformerades genom att ta 10-

logaritmen för varje mätvärde och analyserades för main effects och simple main 

effects med en tvåvägs mixad ANOVA med faktorerna grupp (SVÄ - TRA) och tid 

(före - efter). Effektstorleken beräknades med partial eta square (𝜂2p) och bedömdes 

ha stor effekt vid 𝜂2p > 0.4 vilket motsvarar signifikant korrelation vid alfa 0.05 

med en gruppstorlek på åtta personer (Berg & Latin, 2008, s. 293). Oparade t-test 

genomfördes och effektstorleken beräknades med Hedges g för att försäkra att 

grupperna ej skilde sig åt gällande de deskriptiva och beroende variablerna vid 

förtesterna samt följsamheten av träningen. Alfanivån sattes till 0.05 för alla 

statistiska tester.  

 

Resultat 

Av de 23 rekryterade ishockeyspelarna slutförde 17 träningsprotokollet 

samt alla tester (SVÄ, n = 10 och TRA, n = 7). På grund av skador exkluderades; 

två individer innan/under förtestet, en individ i SVÄ och två i TRA under 

träningsperioden samt en individ i TRA som ej kunde genomföra eftertesterna. 

Ingen av skadorna skedde under träningsprotokollet. Svänghjulsgruppen 

genomförde 91.7 ± 6.6% och TRA 84.9 ± 11.0% av alla träningspass, följsamheten 

skiljde sig inte signifikant mellan grupperna (p = 0.132, g = 0.221). I figur 2 ses 
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individuella förändringar för issprintförmågan på 10-, 26.58- och 36.58 m relativt 

TE. Tabell 3 visar resultaten för issprintförmågan på 10-, 26.58- och 36.58 m, 

CMJa, effektutvecklingen och 1RM benböj före och efter träningsinterventionen 

samt förändringarna.  

För 10 m issprint fanns ingen signifikant tid x grupp interaktion eller 

effekt av tid och grupp. En signifikant effekt av tid fanns för issprintförmågan på 

26.58 m (F1,15 = 11.344, p = 0.004, 𝜂2p = 0.431) med en signifikant förbättring av 

SVÄ (F1,9 = 6.570, p = 0.031, 𝜂2p = 0.422) men ej av TRA (F1,6 = 5.387, p = 0.059, 

𝜂2p = 0.473). Ingen tid x grupp interaktion eller grupp effekt observerades. Det 

fanns en signifikant effekt av tid för issprintförmågan på 36.58 m (F1,15 = 6.042, p 

= 0.027, 𝜂2p = 0.287) där TRA förbättrade sig signifikant (F1,6 = 6.091, p = 0.049, 

𝜂2p = 0.504) men inte SVÄ (F1,9 = 0.568, p = 0.470, 𝜂2p = 0.059). Det fanns ingen 

signifikant tid x grupp interaktion eller grupp effekt. 

 

 

 

För CMJa fanns det under träningsperioden en signifikant effekt av tid 

(F1,15 = 6.308, p = 0.024, 𝜂2p = 0.296) där SVÄ signifikant förbättrade hopphöjden 

(F1,9 = 8.083, p = 0.019, 𝜂2p = 0.473), medans TRA förbättring inte var signifikant 

(F1,6 = 2.015, p = 0.206, 𝜂2p = 0.251). Det fanns ingen signifikant tid x grupp 

interaktion eller grupp effekt. Resultaten för effektutvecklingen visade en 

signifikant tid x grupp interaktion (F1,15 = 14.421, p = 0.002) och effekt av tid (F1,15 

Figur 2 Förändring i tid (Medel ± 95% CI) mellan för- och eftertesterna för testerna av issprintförmågan 
på A) 10 m, B) 26.58 m och C) 36,58 m för SVÄ (svänghjulsträning) och TRA (traditionell styrketräning). 
*Signifikant förändring före – efter, p < 0.05. Gråmarkerat område utmärker typical error för respektive 
test.  
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= 32.947, p < 0.001, 𝜂2p = 0.687). Svänghjulsgruppen ökade effektutvecklingen 

signifikant (F1,9 = 77,732, p < 0.001, 𝜂2p = 0.896) medans TRA ökning ej var 

statistisk signifikant (F1,6 = 1.118, p = 0.331, 𝜂2p = 0.157). Ingen effekt av grupp 

observerades. För 1RM benböj observerades en signifikant effekt av tid (F1,15 = 

18.963, p < 0.001, 𝜂2p = 0.558) där SVÄ ökade vikten i 1RM benböj signifikant 

(F1,9 = 36.253, p < 0.001, 𝜂2p = 0.801) men inte TRA (F1,6 = 5.167, p = 0.063, 𝜂2p = 

0.463). Det fanns ingen tid x grupp interaktion eller grupp effekt. 

Diskussion 

Det primära syftet med denna studie var att undersöka effektiviteten av 

svänghjulsträning jämfört med traditionell styrketräning på issprintförmågan hos 

juniorishockeyspelare. Dessutom jämfördes effekterna på faktorer relaterade till 

issprintförmågan som maximal styrka, hopphöjd och effektutveckling. Det 

huvudsakliga fyndet var att sex veckors svänghjulsträning med excentrisk 

Tabell 3 Medel ± SD för resultaten på de beroende variablerna vid före- och eftertesterna och skillnaden 
dem emellan för svänghjulsgruppen och den traditionella styrketräningsgruppen 
  Före Efter ∆ t x g 𝜂2

p 
Issprint 10 m (s) SVÄ 1.920 ± 0.066 1.936 ± 0.088   0.016 ± 0.075 0.137 

TRA 1.925 ± 0.033 1.890 ± 0.066 - 0.035 ± 0.050  

Issprint 26.58 m (s) SVÄ 3.288 ± 0.112 3.258 ± 0.106* - 0.029 ± 0.037 0.000 

TRA 3.249 ± 0.064 3.221 ± 0.067 - 0.027 ± 0.031  

Issprint 36.58 m (s) SVÄ 5.208 ± 0.135 5.194 ± 0.177 - 0.014 ± 0.062 0.134 

TRA 5.174 ± 0.092 5.111 ± 0.122* - 0.063 ± 0.067  

CMJa (cm) SVÄ 43.1 ± 3.4 43.8 ± 3.2* 0.7 ± 0.8 0.028 

TRA 43.9 ± 2.8 45.1 ± 2.3 1.2 ± 2.3  

Effektutveckling (W) SVÄ 1106 ± 146 1459 ± 219*** 354 ± 145§ 0.490 

TRA 1210 ± 178 1289 ± 254 79 ± 168  

1RM benböj (kg) SVÄ 117.8 ± 16.7 125.7 ± 19.9** 7.9 ± 4.8 0.040 

TRA 126.9 ± 21.9 139.6 ± 27.3 12.6 ± 13.5  

Not: ∆ = förändring före - efter. t x g 𝜂2
p = effektstorleken för tid x grupp. SVÄ = Svänghjulsträning. 

TRA = traditionell styrketräning. CMJa = countermovement jump med armsving. Effektutveckling = 
maximala effektutvecklingen koncentrisk på svänghjulsmaskin. 1RM benböj = maximala styrkan 
benböj. *Signifikant skillnad från förtest, där *p < 0.05, **p < 0.01 och ***p < 0.001. §Signifikant större 
förbättring jämfört med TRA, p < 0.01.   
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överbelastning under säsong inte var effektivare än volymmatchad traditionell 

styrketräning för att förbättra issprintförmågan hos juniorishockeyspelare. 

Svänghjulsgruppen ökade emellertid den maximala sprinthastigheten, den 

maximala styrkan och hopphöjden signifikant under träningsinterventionen samt 

effektutvecklingen signifikant mer än den traditionella styrketräningsgruppen. 

Gruppen som utförde den traditionella styrketräningen förbättrade 

fullsprintförmågan signifikant. Hypotesen att svänghjulsträning jämfört med 

traditionell styrketräning skulle vara mer gynnsamt för att förbättra muskelstyrkan 

och effektutvecklingen och därigenom issprintförmågan kunde därmed förkastas. 

Detta är den första studien som undersökt effekten av svänghjulsträning 

på issprintförmågan hos ishockeyspelare, effekten på löpsprintförmågan hos 

idrottare har emellertid studerats tidigare. Vid test av accelerationen (10 m) har 

svänghjulsträning inte haft någon effekt (de Hoyo et al., 2015; Núñez et al., 2018) 

men däremot vid längre sprintar (20 m) (de Hoyo et al., 2015; Maroto et al., 2017a; 

Sabido et al., 2017a) och test av den maximala sprinthastigheten (Askling et al., 

2003; de Hoyo et al., 2015). Maroto och kollegor (2017a) fann även en fördel för 

svänghjulsträning jämfört med traditionell styrketräning vid 20-m sprinter. 

Löpsprintförmågan (30- och 36.58 m) har setts korrelera både med den maximala 

issprinthastigheten (Behm et al., 2005) och fullsprintförmågan på is hos 

ishockeyspelande juniorer (Krause et al., 2012; Farlinger, Kruisselbrink & Fowles, 

2007). Därför är det väntat att SVÄ i aktuell studie förbättrade den maximala 

sprinthastigheten. I motsats till Maroto och kollegors (2017a) fynd förbättrade dock 

bara TRA fullsprintförmågan.  

Aktuell studie bekräftar tidigare studiers fynd att svänghjulsträning är 

en effektiv metod för att öka den maximala styrkan i underkroppen hos idrottare 

(Askling et al., 2003; Maroto et al., 2017a; Sabido et al., 2017a). Förbättringen av 

1RM benböj (6.8%) var dock mindre än ökningarna i Sabido et al. (2017a) studie 

(14.5%) där en grupp handbollsspelare i tjugoårsåldern utförde likartad träning 

(benböj och utfall) på en svänghjulsmaskin (kBox 3) en gång i veckan under sju 

veckor. Ökningen var precis som i aktuell studie ej större än ökningen hos 

kontrollgruppen som fortsatte med traditionell styrketräning. Även Maroto-

Izquierdo och kollegor (2017a) fann samma mönster vid jämförelse mellan 

svänghjul och traditionell benpress hos handbollsspelare. Vikten som kan lyftas i 
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benböj och benpress begränsas av den koncentriska styrkan, styrkeökningar från 

excentrisk träning tycks dock i huvudsak vara specifika för kontraktionstypen och 

hastigheten på rörelsen (Roig, O'Brien, Kirk, Murray, McKinnon, Shadgan & Reid, 

2008). Hos idrottare verkar således svänghjulsträning med excentrisk 

överbelastning jämfört med traditionell styrketräning inte vara mer gynnsamt för 

att öka den maximala koncentriska styrkan i underkroppen. Noterbart är emellertid 

att SVÄ i aktuell studie samt svänghjulsgrupperna i Sabido et al. (2017a) och 

Maroto-Izquierdo et al. (2017a) studier ökade den maximala underkroppsstyrkan 

trots att testet ej var specifikt för den utförda träningen, dessutom med större 

effektstorlekar jämfört med kontrollgrupperna som testet var specifikt för. Det tyder 

eventuellt på att den vid svänghjulsträning upprepade maximala belastningen i alla 

ledvinklar inom rörelseomfånget under den koncentriska fasen (Norrbrand et al., 

2010) snarare än den excentriska överbelastningen förklarar dessa fynd. 

Den maximala styrkan i underkroppen har associerats med snabbare 

issprintförmåga (Felser, Behrens, Fischer, Heise, Bäumler, Salomon & Bruhn, 

2016). Den signifikant ökade maximala styrkan hos SVÄ åtföljdes av en förbättring 

av den maximala sprinthastigheten. Den traditionella styrketräningsgruppen 

tenderade att öka den maximala styrkan (p = 0.063) samt den maximala 

sprinthastigheten (p = 0.059) och förbättringarna ansågs vara betydelsefulla (𝜂2p > 

0.4). Ingen av grupperna förbättrade dock accelerationsförmågan signifikant under 

träningsinterventionen och endast TRA tiden för den maximala fullsprintsförmågan 

på 36.58 m. Primärt begränsas 1RM benböj av styrkan i knä- och höftextensorerna 

(Bryanton, Carey, Kennedy & Chiu, 2015). Att endast öka muskelstyrkan i dessa 

muskelgrupper verkar därmed inte vara tillräckligt för att förbättra accelerationen 

och fullsprintförmågan hos ishockeyspelande juniorer (Dæhlin et al., 2017), men 

eventuellt för att öka den maximala sprinthastigheten.  

Förbättringen hos SVÄ av CMJa och effektutvecklingen på 

svänghjulsmaskinen går i linje med tidigare studiers fynd att svänghjulsträning är 

en effektiv metod för att utveckla explosiviteten och effektutvecklingen i 

underkroppen. Ökningen av CMJa (1.6%) var emellertid mindre än ökningarna i 

tidigare studier. Fotbollsspelare ökade hopphöjden i countermovement jump med 

7.6% efter tio veckors svänghjulsträning med benböj och lårcurl (de Hoyo et al., 

2015) och handbollsspelare hoppade 6.2% högre efter sju veckors 
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svänghjulsträning (Sabido et al., 2017a). I Maroto och kollegors (2017a) studie 

förbättrade svänghjulsgruppen countermovement jump med 9.8% och signifikant 

mer än kontrollgruppen. Detta är i motsats till aktuell studie där ingen interaktion 

fanns mellan tid och grupptillhörighet för CMJa. För juniorishockeyspelare är det 

därmed inte mer gynnsamt med svänghjulsträning jämfört med traditionell 

styrketräning för att förbättra effektutvecklingen mätt med CMJa. Hopp är 

emellertid naturliga inslag i fotboll och handboll och då plyometriska övningar 

jämfört med traditionell styrketräning setts förbättra countermovement jump mer 

(Berton, Lixandrão, Pinto e Silva & Tricoli, 2018) skulle det kunna förklara de 

större förbättringarna av countermovement jump hos de svänghjulstränande 

individerna i dessa sporter. 

Det fanns en signifikant interaktion och stor effekt för förändringen av 

effektutvecklingen mellan SVÄ och TRA. Svänghjulsgruppen förbättrade 

effektutvecklingen med 32% vilket är jämförbart med ökningarna (36.6%) hos 

handbollsspelarna i Sabido et al. (2017a) studie. Sabido och kollegor (2017b) 

föreslår att endast tre träningspass är tillräckligt för att lära sig utföra benböj på 

svänghjulsmaskin och stabilisera värdena. Därför genomfördes tre 

familjäriseringspass innan studien. Det är dock möjligt att interaktionen ändå beror 

på en inlärningseffekt hos SVÄ med tanke på den icke signifikanta och låga 

effektstorleken för skillnaden mellan SVÄ och TRA gällande CMJa, men även för 

issprintarna och 1RM benböj. 

Hos ishockeyspelare är muskelaktiveringen i mediala gastrocnemius 

större under accelerationsfasen än vid steady-state åkning medans förhållandet är 

omvänt för vastus medialis- och lateralis (Buckeridge et al., 2015). Styrka i 

plantarflexorerna kan därmed vara av större betydelse under accelerationsfasen 

(Dæhlin et al., 2017) och ökad muskelaktivitet i knäextensorerna möjliggör ökad 

hastighet av knäledsextensionen och därmed en snabbare maximal sprinthastighet 

(Buckeridge et al., 2015). Muskelaktiveringen är större i quadricepsmuskulaturen 

än plantarflexorerna vid gravitationsberoende traditionella benböj (Schwanbeck, 

Chilibeck & Binsted, 2009) och kan antas vara det även vid svänghjulsbenböj 

(Carroll et al., 2018). Det skulle kunna förklara varför effekten av 

träningsinterventionen var liten på accelerationen och större på den maximala 

sprinthastigheten. En skillnad mellan träningsformerna bör rimligen inte vara 
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förklaringen till den icke signifikanta försämringen på 10 m hos SVÄ och 

förbättringen hos TRA då endast SVÄ signifikant ökade den maximala styrkan, 

hopphöjden och effektutvecklingen. En förklarande faktor skulle kunna vara att en 

skridskostart är tekniskt svår vilket indikeras av det höga metodfelet (TE = 0.057 

s) jämfört med splittiden för 26.58 m (TE = 0.013 s).  

Förbättringen hos TRA på 36.58 m kan tyckas vara liten (0.063 s). Den 

var dock större än TE (0.060 s), beräknades ha en stor effekt och motsvarar en 

skillnad på 0.44 m över den testade distansen om TRA vid eftertestet skulle möta 

sig själva från förtestet. Svänghjulsgruppen skulle i samma scenario komma 0.10 

m längre. Även om ingen interaktion fanns skulle den skillnaden i förbättring 

mellan grupperna kunna vara praktisk relevant. Exempelvis vid en längre sprint 

från stillastående för att vara först till en lös puck i en duell. Gruppernas förändring 

av den maximala sprinthastigheten skiljde sig inte åt och både SVÄ och TRA 

förändringar motsvarade en stor effekt samt var större än testets metodfel. 

Förbättringarna motsvarar en skillnad på 0.28- och 0.22 m för SVÄ och TRA över 

den testade distansen om de skulle möta sig själva vid eftertestet jämfört med 

förtestet. I och med att grupperna ej skiljde sig åt gällande den maximala 

sprinthastigheten så bidrog den icke signifikanta förbättringen av accelerationen 

hos TRA till att de kunde förbättra fullsprintförmågan. Samtidigt bidrog den icke 

signifikanta försämringen hos SVÄ till att de inte kunde förbättra 

fullsprintförmågan. Det är alltså tydligt att starten och accelerationen är viktiga 

faktorer för att vara snabb på längre sträckor om starten sker från stillastående. De 

första skären från stillastående kan beskrivas som att trycka bakåt mot en fast punkt 

med en springliknande rörelse, därefter blir det effektivare att glida och trycket 

under skäret måste då appliceras mer i sidled (Lafontaine, 2007). Rörelsen skiljer 

sig alltså åt vid accelerationen jämfört med vid maximal sprinthastighet 

(Buckeridge et al., 2015). Huruvida merparten av maximala sprintar i en riktig 

ishockeymatch sker från stillastående eller från rörelse har, åtminstone till aktuell 

studies kännedom, inte tidigare studerats. Därför är det svårt att sia om den faktiska 

relevansen i skillnaderna mellan grupperna för fullsprinten på 36.58 m, eller om 

resultatet för 26.58 m är ett viktigare mått.  	

En styrka i aktuell studie är att metoden för issprintarna testades och 

variationskoefficienten samt TE beräknades för dessa innan studiens 

7	
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genomförande. Att studien genomfördes under ordinarie tävlingssäsong bör ses 

som en styrka sett ur perspektivet att ishockeyspelande juniorer har behovet att öka 

styrkan och effektutvecklingen för att ta steget till seniorhockeyn. Eftersom 

försäsongen är kort är det nödvändigt att kunna utveckla dessa förmågor även under 

tävlingssäsong. Dock var den totala träningsbelastningen hög under studieperioden 

i och med träningsinterventionen, vilket inkluderar ordinarie isträningar och 

matcher. Detta kan ha varit en faktor som påverkat individernas adaptioner negativt 

samt den interna validiteten. Studien utfördes med start efter ett tävlingsuppehåll 

som innehöll lättare träning. Detta medförde att förutsättningarna ej var identiska 

före för- och eftertesterna. Eftertesten av issprintförmågan utfördes 60 timmar efter 

match och 15 timmar efter isträning. Potentiellt kan testresultaten påverkats då 

prestationen vid CMJ och sprinter, som ett mått på neuromuskulär trötthet, är 

försämrad efter match men återgår oftast till normalnivån inom 48 timmar (Doeven, 

Brink, Kosse & Lemmink, 2018).  

En annan brist i denna studie är det ojämna antalet FP mellan grupperna 

samt det låga antalet deltagare som medförde en brist på statistisk power. Efter 

studien beräknades hur många FP som hade behövts för att nå statistisk signifikans 

vid alfa 0.05 samt en statistisk power på 80%. För icke signifikanta interaktioner 

var exempelvis antalet erfordrade individer 19 i varje grupp för 10 m och 22 

individer i varje grupp för 36.58 m. De icke signifikanta förbättringarna av 26.58 

m och 1RM benböj hos TRA skulle också kunna förklaras av typ II fel. Att beakta 

är även det faktum att alla beroende variabler förutom 26.58 m hade ett TE som var 

större än smallest meaningful change (0.2 x SD mellan FP). Idealiskt bör smallest 

meaningful change vara större än TE för att testet ska anses som känsligt nog att 

upptäcka förändringar (Hopkins, 2004) och för att dessa inte ska bero på brus 

associerat med testet (McGuigan, 2017, s. 28). 

En annan svaghet var att ingen exklusionskriterie angående tidigare 

skada användes. En individ i TRA var skadad och kunde inte träna under en längre 

tidsperiod (> 1 månad) innan studiens start. Denna individ gjorde stora framsteg 

resultatmässigt och förmodligen till stor del för att han återfick tappad styrka och 

explosivitet under träningsperioden. Trots att ingen outlier fanns, kontrollerat 

genom de statistiska testen, drog individen upp medelvärdet mycket i och med de 

få försökspersonerna i TRA.    
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Slutsats 

Sex veckor svänghjulsträning med excentrisk överbelastning under 

tävlingssäsong var effektivt för att öka den maximala sprinthastigheten vid 

skridskoåkning samt den maximala styrkan, hopphöjden och effektutvecklingen 

hos juniorishockeyspelare. Svänghjulsträning var dock jämfört med volymmatchad 

traditionell styrketräning inte mer gynnsamt för att förbättra issprintförmågan, den 

maximala styrkan och hopphöjden men däremot effektutvecklingen på en 

svänghjulsmaskin. För juniorishockeyspelare förefaller träning med 

svänghjulsmaskin vara ett användbart alternativ, eller tillägg till andra 

träningsmetoder, för att förbättra faktorer relaterade till issprintförmågan och öka 

den maximala sprinthastigheten. 
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INFORMATIONSBREV 
 
Studien 

Svänghjulsträning vs. skivstångstränings effekt på issprintförmågan 

hos ishockeyspelare.  

Bakgrund 

Ishockey karakteriseras av högintensiv intermittent skridskoåkning 

med snabba hastighetsförändringar och riktningsförändringar. Elitspelare åker nära 

hälften av den totala distansen under en match i högintensivt tempo och en fjärdedel 

av den del består av sprinter. En faktor som påverkar snabbheten på isen är styrkan 

och explosiviteten hos spelaren. Dessa förmågor kan förbättras med styrketräning 

och traditionellt bedrivs styrketräning med vikter som gravitationen verkar på. 

Svänghjulsträning är en relativt ny träningsmetod där arbetet sker oberoende av 

gravitationen och svänghjul på en roterande axel används som motstånd. Studier 

har funnit att svänghjulsträning är en effektiv metod för att öka både styrkan och 

explosiviteten. Ingen studie har tidigare jämfört effekten av svänghjulsträning mot 

traditionell styrketräning hos ishockeyspelare.  

Syfte 

Syftet med aktuell studie är att jämföra effektiviteten av 

svänghjulsträning mot traditionell styrketräning på issprintförmågan, maximal 

styrka, effektutveckling och hopphöjd hos ishockeyspelare.  

Kriterier och förfrågan om deltagande 

Ishockeyspelare (utespelare) gåendes NIU årkurs 1 och 2 samt 

spelandes i Östersunds IK:s juniorlag, J18 och J20 tillfrågas att delta i studien. 

Ansvariga för NIU, J18- och J20:s respektive tränare samt ÖIK:s 

utvecklingsansvarige har godkänt att involvera dessa spelare i aktuell studie. De 
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stöttar och står bakom studien inkluderat testerna och träningsinterventionen. 

Därmed tillfrågas du att delta i denna studie och träningsintervention.  

Metod 

Vid deltagande kommer du att genomföra en träningsperiod på sex 

veckor med en testvecka innan studien samt en efter. Första testveckan äger rum 

vecka 1 2018. Deltagarna randomiseras efter testveckan till två grupper där ena 

gruppen utför all styrketräning med skivstång och den andra all styrketräning på en 

svänghjulsmaskin.  

Tester 

Alla tester utförs på Östersunds Arena.  

 

1. Kroppssammansättning: 

Kroppsammansättningen utförs enligt ISAK med mätning av två 

bredder, fem omkretser samt åtta hudveck. De variabler som registreras är ålder, 

längd, vikt, summan av hudvecken och baserat på mätningarna estimeras 

kroppsfettprocenten samt mängden fettfri kroppsmassa.  

2. Off-ice: 

Countermovement jump utförs för att observera hopphöjden som ett 

mått på explosiviteten med hjälp av en ljusmatta. Två maximala hopp med vila 

emellan kommer genomföras. Maxstyrkan i benböj estimeras genom att 

submaximala lyft utförs till failure. Powertestet på svänghjulet genomförs för att 

observera den maximala effektutvecklingen i den koncentriska fasen vid benböj. 

Fem maximala repetitioner genomförs direkt efter en submaximal repetition där 

repetition 3–6 registreras. Detta genomföras i två set med vila mellan. Koncentrisk 

effektutveckling mäts och värdena från det bästa setet registreras. 

3. On-ice:  

De tester som genomförs på is är test av accelerationen (10 m) 

snabbheten (26.58 m) samt fullsprintförmågan (36.58 m) vid skridskoåkning rakt 

fram från stillastående. Tiden mäts med timing gates och två försök genomförs där 

det bästa försöket registreras. 

Innan testen får ingen koffein intas.  
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Träningsintervention 

Under sex veckor kommer styrketräning utföras 3 gånger/veckan. 

Utöver denna träning kommer ordinarie isträning och konditionsträning 

genomföras som vanligt. Två styrketräningspass per vecka kommer fokusera på 

ökad muskelmassa och ökad styrka. Skivstångsgruppen kommer under dessa göra 

6-8 repetitioner och använda en vikt motsvarande > 75% 1RM) i alla övningar i 3 

set. Intentionen är att genomföra den koncentriska fasen med maximal hastighet i 

alla övningar. Svänghjulsgruppen kommer använda ett tröghetsmoment på 0.05 

kgm2 vid benböj bak de två första veckorna och åka tröghetsmomentet med 0.025 

kgm2 vecka 3 och 5. För övriga övningar kommer en tröghet på 0.035 kgm2 

användas de första två veckorna och 0.05- samt 0.075 kgm2 vecka 3-4 och 5-6 

respektive. Alla repetitioner kommer genomföras med maximal hastighet i den 

koncentriska fasen och bromsas maximalt under de sista två tredjedelarna av den 

excentriska fasen. Ett styrketräningspass per vecka kommer fokusera på ökad 

explosivitet. Där kommer endast benböj utföras i 3 set med 6 repetitioner. Den 

vikt/tröghet där varje individ utvecklar mest effekt i den koncentriska fasen 

kommer att användas. 

Varje träning inleds med generell uppvärmning i 5 min följt av mer 

grennära uppvärmning i 5 minuter. Under passen med fokus på styrka gör 

skivstångsgruppen sedan ett set på 30% 1RM och ett set på 50% 1RM á 6 

repetitioner med maximal hastighet i den koncentriska fasen. Svänghjulsgruppen 

utför ett set 0.01- samt ett med 0.025 kgm2 tröghet á 6 repetitioner. Vid passen med 

fokus på effektutveckling gör skivstångsgruppen ett uppvärmningsset á 6 

repetitioner på 30% 1RM och svänghjulsgruppen på 0.01 kgm2. Träningen kommer 

bedrivas i och i anslutning till gymmet på Östersund Arena och övervakas av 

testledaren och/eller klubbtränare. INGEN annan träning i syfte att öka styrkan i 

benen än den som ingår i studien får utföras under träningsinterventionen. Det 

nuvarande kost- och kosttillskottintaget ska behållas under studieperioden.  

Fördelar med att delta 

Genom att deltaga i studien bidrar du till att bredda kunskapen kring 

styrketräning och dess effekter på för ishockeyspelare viktiga parametrar. En annan 

fördel är att du kommer få ta del av dina resultat i de olika testerna. Förhoppningsvis 
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kommer träningsinterventionen bidra till att du blir starkare och explosivare och 

därmed eventuellt snabbare på isen.   

Risker med att delta 

Styrkeövningarna kan innebära en risk för skada men styrketräning 

anses säkert om det föreskrivs och utförs korrekt. Svänghjulsträning får också anses 

säkert då studierna på området inte sett några skador vid svänghjulsträning. Alla 

testerna samt träningen kräver maximala insatser där en risk finns för exempelvis 

muskelbristningar och sträckningar, därför kommer deltagarna instrueras hur ett 

korrekt utförande ser ut och delta i ordentlig uppvärmning inför varje test och 

träningspass för att minimera riskerna för skada. Träningsvärk kan följa på 

träningen och eventuellt än mer vid svänghjulsträningen på grund av den 

excentriska överbelastningen. 

Hantering av data och sekretess 

All information som insamlas kommer att användas i denna studie. Du 

avgör själv om du vill lämna några uppgifter. Uppgifterna kommer endast att 

behandlas av projektledare och behandlas så obehöriga ej kan ta del av dem. All 

data lagras till en lösenords skyddad hårddisk. Alla publicerade resultat kommer 

vara anonyma och inga resultat kan kopplas till dig som individ. 

Deltagarens rättigheter 

Att deltaga är frivilligt och du har rätten att när som helst avbryta din 

medverkan i studien utan att ange anledning. Du som deltagare kan begära att all 

insamlad data kring dig raderas efter den är analyserad och studien publicerad. Du 

har rätt att ta del av dina individuella resultat samt att få en kopia av det slutgiltiga 

arbetet om så önskas. 
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Bilaga 2 Informerat samtycke 

Informerat samtycke 

Anmälan: 

Jag _____________________________________________ (deltagaren) anmäler 

mig frivilligt att delta i denna studie och träningsintervention.  

Försöksledaren har verbalt informerat mig samt tillhanda givit mig skriftlig 

information om, och jag som deltagare har förstått, syftet med studien och vilka 

eventuella risker ett deltagande innebär.  

Jag är medveten om att jag utan att ange skäl kan avbryta mitt deltagande i studien 

när helst jag önskar.  

Jag förbinder mig att följa studiens riktlinjer och utföra tester och träning på av 

testledaren angivet sätt, undantaget min rätt att avbryta mitt deltagande.  

 

Deltagarens signatur:   Datum: 

   

__________________________________________________________________ 

Försöksledarens signatur:  Datum: 

   

__________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 Hälsoformulär 

Hälsoformulär 

Namn: 
__________________________________________________________________ 
Födelsedata (år-mån-dag): 
_____________________________________________________ 
Ringa in ditt svar. Svarar du Ja komplettera ditt svar på raden i anslutning till 
frågan. 
 
Ja   Nej Får du bröstsmärtor vid fysisk aktivitet? 
 
Ja   Nej Blir du lätt yr och tappar balansen vid fysisk  
  aktivitet/styrketräning? 
 
Ja   Nej Har du led- och/eller ryggproblem som kan förvärras vid fysisk 

aktivitet/styrketräning? 
   
Ja   Nej Har du någon skada i under- eller överkroppen som förhindrar  

deltagande i styrketräning? 
 

Ja   Nej Har du högt blodtryck eller lågt blodtryck? 

 _______________________________________________________ 
 
Ja   Nej  Äter du några mediciner? Om ja vilken/vilka?  
 _______________________________________________________ 
 
Ja   Nej  Äter du för tillfället något/några kosttillskott? Om ja vad/vilka? 
 _______________________________________________________ 
 
Ja   Nej  Känner du till något annat skäl till varför du inte skall utföra fysisk 

aktivitet/styrketräning? Om ja, vilket/vilka skäl? 
 _______________________________________________________ 
 
Ja   Nej Känner du till någon annan orsak till varför du inte bör deltaga i  
  denna studie? 
   

_______________________________________________________ 
 

Vilken vikt klarar du att utföra sex repetitioner med i benböj? (ca) 
_____________________ 

 


