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Abstrakt 

Introduktion: Innebandy är en lagbaserad idrott av intermittent karaktär med perioder 

av högintensivt arbete. Lagidrotter utmärks av snabba rörelser med högintensiva stopp 

där atleten alternerar såväl långsamma som snabba löpningar med vändningar och 

bollhantering under hastiga moment. Fysisk kapacitet kan delas in i en mängd 

variabler, där upprepad sprintförmåga, aerob kapacitet, reaktiv agility och 

temporeglering verkar vara fundamentala verktyg för en ansenlig prestation inom 

lagidrott. Syfte: Syftet med denna studie var att jämföra den fysiska kapaciteten hos 

innebandyspelare från ett division 2-lag i Sverige med lagidrottare från tidigare studier. 

Metod: 6 friska, manliga innebandyspelare (ålder: 19,3 ± 4,2 år, längd: 186,2 ± 3,4 m, 

kroppsvikt: 71,2 ± 12,3 kg, body mass index (BMI): 20,9 ± 3,2 kg·mˉ², fettprocent: 9,2 

± 4,2%) från ett division 2-lag i Sverige deltog i denna studie. Spelarna utförde en serie 

tester; 20m multi-stage fitness test (MSFT), 20m sprint test (20m S), två vertikala 

hopptester (squat jump och countermovement jump), 60 Second push-up Test (60s 

PU), 60 second sit-up test (60s SU) och ett agility T-test (ATT). Resultat: 

Innebandyspelarna hade lägre estimerat VO2max under MSFT än fotbolls- basket- och 

handbollsspelare (95% CI, 0,04 till 0,51, t(5) = -3,649, p = ,015). Innebandyspelarna 

hade även sämre hopphöjd under SJ (95% CI, 0,04 till 0,51, t(5) = -5,121, p = ,004) 

och CMJ (95% CI, 0,04 till 0,51, t(5) = -4,227, p = ,008) än basketspelare. Slutsats: 

Innebandyspelarna i studien hade sämre resultat än fotbolls- basket och 

handbollsspelare i samtliga variabler. 

Nyckelord: Agility, fitness-test, hopptester, lagidrott, sprint, VO2max. 

  



 
 

 
 

Abstract 

Introduction: Floorball is an intermittent, team-based sport with periods of high-

intensity work. Team sports are characterized by fast movements with sudden starts 

and stops, slow and fast sprints with change of direction and ball possession during 

rapid sequences. Physical capacity, including repeated-sprint ability, aerobic capacity, 

reactive agility and pacing strategies, seem to be an important tool for optimal 

performance. Purpose: The purpose of this study was to compare the physical capacity 

of floorball players from a division 2-team and team sport athletes from previous 

studies. Method: 6 healthy, male floorball players (age: 19,3 ± 4,2 years, length: 186,2 

± 3,4 m, body mass: 71,2 ± 12,3 kg, body mass index (BMI): 20,9 ± 3,2 kg·mˉ², fat 

percentage: 9,2 ± 4,2%) from a swedish division 2-team completed a series of tests; 

20m multi-stage fitness test (MSFT), 20m sprint test (20m S), two vertical jump tests 

(squat jump and countermovement jump), 60 second push-up test (60s PU), 60 second 

sit-up test (60s SU) and an agility T-test (ATT). Results: The floorball players had a 

lower estimated VO2max from the MSFT than soccer- basketball- and handball players 

(95% CI, 0,04 to 0,51, t(5) = -3,649, p = ,015). The floorball players also had a lower 

jump height after SJ (95% CI, 0,04 till 0,51, t(5) = -5,121, p = ,004) and CMJ (95% CI, 

0,04 to 0,51, t(5) = -4,227, p = ,008) than basketball players. Conclusion: The floorball 

players had worse results in all variables compared to soccer- basketball- and handball 

players. 

Key Words: Agility, fitness tests, jump tests, team sports, sprint, VO2max. 
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Introduktion 

 

Innebandy är en lagbaserad idrott av intermittent karaktär med perioder av mycket högt 

intensivt arbete (Wedin & Henriksson, 2014; Pasanen, Parkkari, Pasanen & Kannus, 

2017). Idrotten i fråga spelas i form av match mellan två lag där syftet är att göra fler 

mål än motståndarlaget. Under match har vardera lag sex spelare på planen, och 

avbytare används. Innebandy är en inomhusdisciplin som spelas på hårt och jämnt 

underlag vid administrativt godkänd spelplats (Svenska Innebandyförbundets 

Regelhandbok, 2014). Spelplanens mått är 20 meter i bredd, 40 meter i längd och är 

omringad av en 0,5 meter hög sarg (Tervo & Nordström, 2014). 

Lagidrotter utmärks av snabba rörelser med högintensiva stopp där atleten alternerar 

såväl långsamma som snabba löpningar med vändningar och bollhantering under 

hastiga moment (Ion, Marian, Corina & Bogdan, 2012). Inom exempelvis fotboll, eller 

andra fältbaserade idrotter, ställer idrotten högre krav på atleten än bara individuell 

skicklighet för en ansenlig prestation (Karakoç, Akalan, Alemdaroğlu & Arslan, 2012), 

där bland annat topphastighet, acceleration och upprepad sprintförmåga är några 

viktiga faktorer (Billaut, Gore & Aughey, 2012). Upprepad sprintförmåga definieras 

som potentialen att under korta sekvenser, följt av kortare viloperioder, uppnå hög 

effekt vid sprinter (Gharbi, Dardouri, Haj-Sassi, Chamari & Souissi, 2015). Vidare 

styrker Gharbi et al. (2015) att denna kapacitet är ett fundamentalt verktyg för de 

konditionskrav som ställs inom lagidrotter. 

En annan viktig variabel inom lagidrott är aerob kapacitet (Boullosa, Tonello, Ramos, 

Silva, Simoes & Nakamura, 2013), eller en individs maximala 

syreupptagningsförmåga och används som en determinator inom majoriteten av de 

idrotter som undersökes. För att fastställa aerob kapacitet används det inom 

forskningen en mängd tester, via såväl direkt som indirekt kalorimetri (Scott & Kemp, 

2005). I fallet lagidrott är det en fördel om tester kan göras med hela gruppen under 

samma tillfälle, då detta sparar mycket tid och är ett smartare ekonomiskt val. Ett 

indirekt test för att estimera syreupptagningsförmågan som använts i tidigare studier är 

ett 20 meter multi-stage fitness test (Léger & Lambert, 1982; Bangsbo, Iaia & Krustrup, 
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2008), även kallat 20-m shuttle run test eller beep test. Detta test görs med hela gruppen 

under samma tillfälle och kan vara gynnsamt då det är ett aerobt test som kräver att 

utövaren springer till utmattning (Kavcic, Milic, Jourkesh, Ostojic & Ozkol, 2012).  

Inom majoriteten av lagidrotter, exempelvis fotboll, basket eller just innebandy, är 

atleter på grund av idrottens karaktär tvungna att göra snabba accelerationer, plötsliga 

stopp eller snabba riktningsförändringar. Tidigare forskning har visat att 

fotbollsspelare från FA Premier League i England gör i snitt 700 (± 203) vändningar 

per match, där 609 (± 193) av dessa är en 0 till 90- gradig vändning åt höger eller 

vänster (Bloomfield, Polman & O’Donoghue, 2007). Inom basket har det också setts 

en stor mängd riktningsförändringar, där dessa sker ungefär varje 1-2 sekunder 

(Scanlan, Tucker & Dalbo, 2014). Information kring antalet vändningar och sprinter 

under en innebandymatch saknas. Den färdighet som krävs för att på ett framgångsrikt 

sätt ha förmågan att bibehålla fart och bollkontroll under hastiga spelvändningar kallas 

agility. En tidig definition av variabeln i fråga var att det klassades som en förmåga att 

göra snabba riktningsförändringar (Draper & Lancaster, 1985; Serpell, Young & Ford, 

2011), men har på senare tid omdefinierats som ”en snabb helkroppsrörelse med 

förmåga till hastighets- eller riktningsförändringar vid ett givet stimulus” (Sheppard & 

Young, 2006, s. 913). Agility verkar vara en svårdefinierad träningsvariabel, och 

vetskapen om hur den skall implementeras i träningsprogram verkar vara ofullständig 

(Young & Farrow, 2006), trots dess uppenbara närvaro inom lagidrotter generellt. 

Att kunna anpassa tempo (temporeglering), eller ansträngningsnivå, efter krav är ännu 

en viktig färdighet hos idrottare inom lagbaserade discipliner. Temporeglering 

förklaras som en förmåga  att på ett effektivt sätt använda energiresurser under träning 

eller tävling, så att all tillgänglig energi används utan att hämma prestation (Johnston, 

Gabbett & Jenkins, 2015). Denna färdighet verkar vara mer välutvecklad hos atleter 

vilka utövar idrotter med längre tränings- och tävlingsduration (exempelvis 

långdistanslöpning) än de för lagidrotter. Detta mest troligt på grund av en tidigare 

vetskap om just durationen - när ansträngningen kommer upphöra. Denna vetskap gör 

det möjligt för atleten att anpassa ansträngningsnivån till den grad att denne klarar av 
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momentet med en så hög hastighet som möjligt utan att nå för tidig utmattning eller på 

något sätt hämma sig själv fysiologiskt (Gibson et al., 2006).  

Mooney, O’Brien, Cormack, Coutts, Berry och Young (2011) menar att konkurrens i 

form av tävling eller andra former av fysiska utmaningar ställer höga krav på fysisk 

kapacitet, i detta fall hos atleter inom lagidrott. Vidare utvecklar de detta argument 

genom att återkoppla till tidigare studier som visat hur idrottslig prestation kan 

förbättras genom utvecklandet av fysisk kapacitet. De förklarar hur studier inom fotboll 

har visat att förbättringar i aerob uthållighet hänger ihop med längre löpsträckor under 

match samt förbättrad förmåga att spela med bollinnehav.  

Syfte  

 

Syftet med denna studie var att jämföra den fysiska kapaciteten hos innebandyspelare 

från ett division 2-lag i Sverige med lagidrottare från tidigare studier. 

Metod 

 

Forskningspersoner 

6 friska, manliga innebandyspelare (ålder: 19,3 ± 4,2 (CV% = 21,7) år, längd: 186,2  ± 

3,4 (CV% = 3,6) m, kroppsvikt: 71,2 ± 12,3 (CV% = 17,3) kg, body mass index (BMI): 

20,9 ± 3,2 (CV% = 15,4) kg·mˉ², fettprocent: 9,2 ± 4,2 (CV% = 46) %) från ett division 

2-lag i Sverige ombads deltaga i denna studie, och accepterade deltagandet frivilligt. 

Deltagare under 18 år fick målsmans underskrift innan de kunde deltaga i studien. 

Inklusionskriterier för att Forskningspersonerna (FP) kunde vara delaktiga i studien var 

att de skulle vara licensierade innebandyspelare vilka var delaktiga i minst tre 

träningspass i veckan, samt att ingen av FP hade skulle ha ådragit sig någon form av 

neuromuskulär skada inom 6 månader före studiens start. De skulle inte heller ha någon 

pågående sjukdom som kunde påverka utfallet av testerna i studien märkbart. 

Deltagarna rekryterades genom direktkontakt med lagets huvudtränare.  

Utöver de FP som deltog i denna studie användes deltagare från tidigare studier gjorda 

inom lagidrott (tabell 1) och deras resultat från fysiska tester vid jämförelser dem 

emellan. 
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Tabell 1. Detaljerad information och variabelvärden från utvalda studier. 

 

Test Värde Hämtad ur Idrott Antal FP Nivå Antropometri 

VO2max (ml · 

kg−1 · min−1) 

54,2 Gharbi et al., 2015 Basket, fotboll 

och handboll 

16 män Minst 5 års 

erfarenhet 

inom 

lagidrott 

Ålder: 23,4 ± 2,3 år 

Längd: 178 ± 7 cm 

Vikt: 71,2 ± 8,3 kg 

Fettprocent: 11,8 ± 2,7% 

 51,5 Kavcic et al., 2012 Fotboll 15 st Junior-elit Ålder: 17,9 ± 2 år 

Längd: 178,8 ± 7 cm 

Vikt: 71,8 ± 7,5 kg 

 63,7 Pojskic et al., 2014 Basket 38 st Professionella Ålder: 19 ± 3 år 

Längd: 185,4 ± 6,7 cm 

Vikt: 78,7 ± 10,4 kg 

Fettprocent: 12,4 ± 1,7% 

SJ (cm) 39,8 Apostolidis et al., 

2004 

Basket 13 män Elit Ålder: 18,5 ± 0,5 år 

Längd: 199,5 ± 6,2 cm 

CMJ (cm) 40,1 Apostolidis et al., 

2004 

Basket   Vikt: 95,5 ± 8,8 kg 

Fettprocent: 11,4 ± 1,9% 

20m S (s) 3,49 Hopker et al., 2009 Ospecifierade 

lagidrotter 

21 män 

17 kvinnor 

Ospecifierad Män: 

Ålder: 19 ± 1 år 

Längd: 1,79 ± 0.1 m 

Vikt: 77,6 ± 7,1 kg 
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 3,14 Pojskic et al., 2014 Basket 38 st Professionella Ålder: 19 ± 3 år 

Längd: 185,4 ± 6,7 cm 

Vikt: 78,7 ± 10,4 kg 

Fettprocent: 12,4 ± 1,7% 

ATT (s) 8,12 Sporis et al., 2010 Fotboll 150 män Elit Ålder: 19,1 ± 0,6 år 

Längd: 177,1 ± 6,3 cm 

Vikt: 71,2 ± 5,7 kg 

Fettprocent: 8,7 ± 2,1% 

60s PU (antal) 42,21 Pojskic et al., 2014 Basket 38 st Professionella Ålder: 19 ± 3 år 

Längd: 185,4 ± 6,7 cm 

Vikt: 78,7 ± 10,4 kg 

Fettprocent: 12,4 ± 1,7% 

60s SU (antal) 54,34 Pojskic et al., 2014 Basket    
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Procedur 

Denna deskriptiva studie utfördes i kombinerade laboratorie- och fältförhållanden och 

bestod av flera faser. FP samlades för tester totalt tre gånger med en vecka mellan 

testtillfällena. Ett tillfälle var i laboratorium och två tillfällen i sporthall. Det första 

testtillfället, i studentlabbet vid det Nationella Vintersportcentrumet i Östersund, var 

placerat under en veckodag som inte krockade med lagets träningsschema. De två 

testtillfällena i sporthallen utfördes under lagets ordinarie träningstider. Vid testtillfälle 

1 samlades FP i studentlabbet, där de mottog ett informationsblad (bilaga 1) samt 

signerade hälsoformulär och samtyckesformulär (bilaga 2 & 3). Därefter mättes 

deltagarnas längd varefter det gjordes en kroppssammansättningsmätning (InBody 

720: Body Composition Analyzer, USA), i syfte att erhålla antropometriska data.  

20m Multi-Stage Fitness Test (MSFT) 

Under testtillfälle 2 samlades FP i Sporthallen i Östersund, där de utförde en 10 minuter 

lång uppvärmning, följt av ett MSFT. Uppvärmningen bestod av två varv lätt jogging 

längs med innebandyplanens ytterlinjer följt av ett halvt varv med bakåtsparkar mot 

säte och ett halvt varv löpning med höga knän. Därefter följde två varv med sprinter 

varje halvvarv. Uppvärmningen avslutades med dynamisk stretching i form av 

utfallssteg med sträckning av lår och gång med dynamiska tåsparkar mot handen. 

Under MSFT placerades FP på rad vid en utmätt startlinje. Avståndet från startlinje till 

utmätt slutlinje var 20 meter. FP ombads följa ljudinstruktion från den färdiginspelade 

ljudfilen (Beep Test Pro™ Application for Android) på den medtagna ljudspelaren. Det 

har tidigare setts att ett MSFT uppnått hög validitet och reliabilitet (Léger & Lambert, 

1982). Vid given instruktion startade deltagarna med att springa från startlinjen. 

Därifrån sprang de fram till slutlinjen och vid vidare given signal vände de tillbaka till 

startlinjen. Vid nästa signal vände de åter och sprang till slutlinjen. Vid varje ökad nivå 

minskade tidsintervallen mellan signalerna för vändning och denna procedur 

upprepades fram till det att utmattning nåddes eller att FP inte nådde någon av linjerna 

innan given signal. Efter misslyckat försök eller vid utmattning noterades samtliga FP’s 

senast avklarade nivå samt hur många sträckor som genomfördes under samma nivå. 

Testtillfälle 3 ägde även det rum i Sporthallen i Östersund. De tester som användes 

under denna insamling var: 20 meter sprint-test (20m S), squat jump test (SJ), 



 
 

7 
 

countermovement jump test (CMJ), 60 second push-up test (60s PU), 60 second sit-up 

test (60s SU) och agility T-test (ATT), i respektive ordning. Uppvärmningen för detta 

tillfälle var identisk med den för testtillfälle 2, förutom utförandet komplex rörlighet 

som inkluderades under inledningen.  

20m Sprint Test (20m S) 

Efter avslutad uppvärmning påbörjades 20m S, där deltagarna var för sig placerades på 

angiven startlinje och efter en tre sekunder lång nedräkning gjorde en maximal sprint 

20 meter fram till angiven slutlinje. Vardera FP fick två försök var, där tiden för det 

mest framsåtende av de två registrerades (MuscleLab Wireless Optical Timing Gates, 

Norge).  

Squat Jump Test (SJ) och Countermovement Jump Test (CMJ) 

Direkt efter 20m S följde SJ, där deltagarna placerade sig mellan två ljusmattor 

(Ergotest innovation A. S.  MuscleLab V10, Norge). Här gick de ned i en 

knäböjsposition, vilken i fallet klassas som en ställning med minst 90 graders vinkel i 

knäleden. Denna position höll de i tre sekunder, varefter de utförde ett maximalt 

vertikalt hopp med fullt utsträckta ben under hoppfasen. Vardera FP fick tre försök på 

sig, där det bästa resultatet från samtliga deltagare registrerades. Samma procedur 

användes för CMJ och det bästa resultatet efter tre försök registrerades, men under detta 

test fick deltagarna efter eget beslut göra ett maximalt vertikalt hopp med fullt sträckta 

ben, utan några restriktioner på djup eller vinkel i knäled. Händerna var placerade på 

höfterna under hela processen vid båda hopptesterna för att undvika kraftpåverkan från 

eventuella armrörelser.  

60 Second Push-up Test (60s PU) och 60 Second Sit-up Test (60s SU) 

Under 60s PU och 60s SU delades FP in i två grupper, och utförde momenten parallellt; 

ena gruppen utförde 60s PU medan den andra gruppen utförde 60s SU. Innan testerna 

påbörjades gjordes en kortare genomgång kring utförandet av PU och SU, och hur 

felaktiga repetitioner skulle resultera i att dessa inte registrerades. Dessa tester gick ut 

på att under 60 sekunder klara av att göra så många armhävningar (PU) eller sit-ups 

(SU) som möjligt, där det maximala antalet avklarade PU och SU noterades hos 

samtliga FP (PUmax och SUmax). Efter avklarat test bytte grupperna plats och samma 

procedur upprepades. Under 60s PU kontrollerades vinkeln i armbågsleden hos 
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samtliga FP för att försäkra testledare och assistenter att utförandet skedde på ett 

korrekt sätt. Baumgartner et al. (2002) använde bänkpress som en måttstock för att 

avgöra relabiliteten och validiteten under ett 60s PU, där vinkeln i armbågsleden skall 

vara minst 90 grader. Testerna i den aktuella studien följde denna procedur och om FP 

någon gång inte gick ned i en ställning med 90 grader i armbågsleden registrerades inte 

armhävningen som en repetition. 

Agility T-test (ATT) 

Slutligen gjordes ett ATT där FP likt 20m S placerades var och en på en angiven 

startlinje. Vid signal gjordes en 10 meter maximal sprint fram till den första konan. 

Därefter sidohoppade FP 5 meter åt vänster till nästa kon, varefter densamme 

sidohoppade 10 meter åt höger till den tredje konan. Avslutande gjordes en 5 meter 

lång sidohoppning åt vänster till den första konan följt av baklängeslöpning 10 meter 

tillbaka till startlinjen. Vardera FP fick tre försök och den mest framstående tiden hos 

respektive FP för testet registrerades (MuscleLab Wireless Optical Timing Gates, 

Norge). Om FP skulle placera ena benet framför det andra under sidohoppen 

resulterade detta i en sidolöpning och testet kom att avbrytas. Därefter skulle denna FP 

vila medan de andra deltagarna utförde sina ATT, varefter densamma fick utföra sitt 

test igen. Muntlig uppmuntran gavs från testledare under samtliga tester.  

Statistiska analyser 

Data som samlats in behandlades i mjukvaruprogrammet Microsoft Excel (Microsoft 

Co., USA), där medelvärde, standardavvikelse (SD) och variationskoefficient (CV%) 

för kroppsammansättning och testresultat räknades ut. Även range-värden för 

testresultat räknades ut. Resultat presenteras i studien som medelvärde ± 

standardavvikelse, variationskoefficient, minimumvärde (Min), maximalt värde (Max) 

och range. Normalfördelning analyserades via Shapiro-Wilks-test (n < 30) i IBM SPSS 

Statistics 24 (SPSS Inc., USA). Vidare användes IBM SPSS Statistics 24 för att 

genomföra parametriaska one sample T-tests mellan den aktuella studiens 

resultatvariabler och de resultatvariabler som prestenteras i tabell 1. 
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Etiskt övervägande 

All insamlad data i studien behandlades konfidentiellt och samtligt material var endast 

tillgängligt för studieledaren. FP informerades skriftligt och muntligt kring studiens 

syfte, kommande tester och eventuella risker samt att deltagandet var fullt frivilligt och 

att man som deltagare hade möjlighet att dra sig ur studien utan att behöva ange orsak. 

Resultat 

 

Deskriptiva värden för samtliga uträknade variabler presenteras i tabell 2. Datan var 

normalfördelad, då det inte fanns någon signifikant snedfördelning hos någon av 

variablerna (p > ,05). Med normalfördelad data gjordes ett one sample T-test för 

estimerat VO2max, varefter det sågs att medelvärdet för variabeln hos 

innebandyspelarna (48,5 ± 3,5 ml · kg−1 · min−1) var lägre än estimerat VO2max för 

fotbolls-, basket- och handbollsspelare (54,2 ± 3,5 ml · kg−1 · min−1) med en signifikant 

skillnad på 5,7 ml · kg−1 · min−1 (95% CI, 0,04 till 0,51, t(5) = -3,649, p = ,015). Det 

sågs ett lägre medelvärde för estimerat VO2max mellan innebandyspelarna i denna 

studie och ett stickprov av fotbollsspelare (51,5 ± 2,9 ml · kg−1 · min−1) med 3,03 ml · 

kg−1 · min−1. Skillnaden var inte signifikant (95% CI, 0,04 till 0,51, t(5) = -1,944, p = 

,109). Innebandyspelarna i den aktuella studien hade även lägre estimerat VO2max än 

basketspelare från den högsta divisionen i Bosnien (63,7 ± 6,8 ml · kg−1 · min−1) med 

en signifikant skillnad på 15,2 ml · kg−1 · min−1 (95% CI, 0,04 till 0,51, t(5) = -9,745, 

p < ,001). 

En jämförelse genom ett one sample T-test mellan den aktuella studiens FP och 

elitaktiva, unga basketspelare visade att medelvärde för hopphöjd under SJ och CMJ 

var signifikant sämre för innebandyspelarna (SJ = 32,3 ± 3,6 cm, CMJ = 32,8 ± 3,9 cm) 

än för basketspelarna (SJ = 39,8 ± 4 cm, CMJ = 40,1 ± 3,7 cm) med 7,5 cm för SJ (95% 

CI, 0,04 till 0,51, t(5) = -5,121, p = ,004) och 7,3 cm för CMJ (95% CI, 0,04 till 0,51, 

t(5) = -4,227, p = ,008). 

Innebandyspelare hade ett signifikant sämre medelvärde för tid under 20m S (3,02 ± 

0,12 s) än en ospecifierad samling lagidrottare (3,49 ± 0,5 s), med en skillnad på 0,47 

s (95% CI, 0,04 till 0,51, t(5) = -9,362, p < ,01). Skillnader under 20m S sågs även 
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mellan innebandyspelare och basketspelare från den högsta divisionen i Bosnien (3,14 

± 0,09 s) med en statistiskt osignifikant skillnad på 0,35 sekunder (95% CI, 0,04 till 

0,51, t(5) = -2,368, p = ,064). 

Innebandyspelarna hade även en signifikant sämre medeltid under ATT (10,88 ± 0,54 

s) än fotbollsspelare från ett elitlag på juniornivå (8,12 ± 0,27 s) med en skillnad på 

2,76 sekunder (95% CI, 0,04 till 0,51, t(5) = 12,585, p < ,001). 

Slutligen hade innebandyspelarna sämre medelvärde för 60s PU (23 ± 10 PUmax) och 

60s SU (28 ± 3 SUmax) än bosniska basketspelare från den högsta divisionen (60s PU 

= 42 ± 4 PUmax, 60s SU = 54 ± 5 SUmax) med signifikanta skillnader under båda 

testerna; 19 PUmax-skillnad (95% CI, 0,04 till 0,51, t(5) = -4,214, p = ,008) och 26 

SUmax-skillnad (95% CI, 0,04 till 0,51, t(5) = -21,750, p < ,001). 

Tabell 2. Medelvärde ± SD, variationskoefficient och range-värde för fysiska 

kapacitetsvariabler. 

 

20m S = 20 meter sprint test; 60s PU = 60 second push-up test; 60s SU = 60 second 

sit-up test; ATT = agility T-test; SJ = squat jump test; CMJ = countermovement jump 

test; MSFT = multi-stage fitness test. 

 

 

Variabel Medelvärde SD CV% Range 

VO2max (ml · kg−1 · 

min−1) 

48,5 3,5 7,2 43,9 - 53,7 

20m S (s) 3,02 0,12 3,70 2,88 - 3,19 

60s PU (antal) 23 10 46 13 - 44 

60s SU (antal) 28 3 10 24 - 31 

ATT (s) 10,88 0,49 4,51 10,09 - 11,72 

SJ (cm) 32,2 3,3 10,2 26,5 - 36,3 

CMJ (cm) 32,8 3,9 11,8 27,3 - 38,6 
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Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att jämföra den fysiska kapaciteten hos innebandyspelare 

från ett division 2-lag med resultat från andra studier utförda med lagidrottare. I denna 

studie sågs skillnader i fysisk kapacitet (estimerat VO2max (ml · kg−1 · min−1), SJ (cm), 

CMJ (cm), 20m S (s) ATT (s), 60s PU (PUmax) och 60s SU (SUmax)) mellan 

innebandyspelare och andra lagidrottare från olika nivåer, inkluderande fotbolls- 

basket- handbollsspelare och ospecifierade lagidrottare, där innebandyspelarna hade 

sämre resultat i samtliga variabler.  

Resultatdiskussion  

Det sågs stora skillnader inom gruppen i en av de undersökta variablerna; PUmax under 

60s PU varierade krafigt (tabell 2). Denna markanta skillnad kan bero på en stor 

avsaknad av homogenitet i åldrarna hos FP. Det kan även vara ett resultat av en relativt 

hög avsaknad av homogenitet i kroppsvikt och BMI. Skillnader inom gruppen sågs 

också under SJ och CMJ, trots att dessa talar mindre för variationer inom gruppen. 

Variationskoefficient valdes att kalkyleras och presenteras i studien då det sågs stora 

skillnader i kroppsbyggnad hos innebandyspelarna. 

Resultaten från den aktuella studien visade hur innebandyspelare hade lägre estimerat 

VO2max och sämre resultat från hopptesterna CMJ och SJ än fotbolls-, basket- och 

handbollsspelare (Gharbi et al., 2015), med signifikanta skillnader mellan några av 

testerna. Det sågs också stora signifikanta skillnader i VO2max mellan 

innebandyspelarna och basketspelare från den högsta divisionen i Bosnien (Pojskic et 

al., 2014). Åldrarna på dessa basketspelare liknade de för innebandyspelarna i den 

aktuella studien, vilket var en primär anledning att deras värden inkluderades i denna 

studie.  I kontrast till detta går samtliga resultat från den aktuella studien att diskutera 

då antalet FP i densamma var i det absolut kortaste laget och för representabla resultat 

krävs en mer väl genomförd studie. Att det sågs signifikanta skillnader i hopphöjd 

mellan innebandyspelarna och unga basketspelare (Apostolidis et al., 2004) kan vara 

ett ämne för diskussion då basket är en idrott där hopp är en huvudsaklig del av sporten 

(Boone & Bourgois, 2013; Scanlan et al., 2015). Även i fotboll och handboll 
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förekommer hopp under speciella situationer (exempelvis nickdueller i fotboll eller 

skott i handboll). Innebandy är den enda av samtliga nämnda idrotter som inte 

innehåller någon form av hopp i någon situation, vilket kan vara en huvudorsak till 

fynden från den aktuella studien. I kontrast till detta menar Pasanen et al. (2017) hur 

innebandy, trots avsaknad av hoppliknande moment, är en lagidrott med höga krav på 

fysisk kapacitet där de beskriver hur en spelare bör inneha god kardiovaskulär 

kondition och ypperligt utvecklade skelettmuskler (främst i de nedre extremiteterna) 

för att klara av de explosiva moment som uppstår inom idrotten.  

Skillnaderna som sågs under 20m S mellan innebandyspelarna och den ospecifierade 

skaran lagidrottare (Hopker et al., 2009) samt skilladen mellan innebandyspelarna och 

de bosniska basketspelarna (Pojskic et al., 2014) kan direkt diskuteras på grund av den 

stora skillnaden i antal deltagare i respektive studie. Skillnaden kan också vara ett 

resultat av en stor varierad skicklighetsnivå hos atleterna från Hopker et al. (2009), som 

utförde sina sprint-tester med 38 individer från olika färdighetsnivåer, medan den 

aktuella studien innehöll 6 innebandyspelare från samma lag och samma division. 

Hopker et al. (2009) definierar aldrig ur vilken disciplin lagidrottarna i deras studie är 

hämtade, vilket är anledningen att de presenteras som ospecifierade lagidrottare i denna 

text. Skicklighetsnivån mellan basketspelarna från Pojskic et al. (2014) och 

innebandyspelarna i den aktuella studien skiljer sig också då basketspelarna utövar sin 

disciplin på professionell nivå medan innebandyspelarna utövar sin disciplin på en nivå 

som representerar aktiva motionärer. Vidare gjordes en jämförelse mellan 

utomhussprinter i idrottslig miljö och inomhussprinter i laboratoriemiljö i Hopker et al. 

(2009), där det sågs signifikanta skillnader med nästan 3 sekunder längre totaltid under 

inomhussprinter på löpband. Resultaten från den aktuella studien kommer från tester 

som utförts på hårt underlag inomhus i sporthall.  

Innebandyspelarna från den aktuella studien hade signifikant sämre tid under ATT än 

elitaktiva, juniorfotbollsspelare (Sporis et al., 2010). Att innebandyspelarna är aktiva 

på en relativt låg nivå medan fotbollsspelarna de jämfördes med är aktiva på elitnivå 

kan vara en bidragande faktor till de stora skillnader som kunde ses i denna studie.  
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Slutligen hade innebandyspelarna i den aktuella studien signifikant sämre styrka och 

uthållighet i överkropp och bål än bosniska, professionella basketspelare (Pojskic et 

al., 2014). Likt många jämförelser i denna studie skiljer sig skicklighetsnivån stort 

mellan innebandyspelarna och basketspelarna, vilket är en direkt förklaring till de 

skillnader som kunde ses.  

Innebandy är en relativt ny disciplin och påbörjades i Sverige under 1970-talet (Gómez 

et al., 2013). Handboll, fotboll och basket är tre discipliner som alla grundades under 

slutet av 1800-talet och kom till Sverige kort därefter (Svenska handbollsförbundet; 

Svenska fotbollsförbundet; Svenska basketbollförbundet). Att det sågs skillnader i 

fysiska kapacitetsvariabler i denna studie kan vara ett resultat av det faktum att 

innebandy, i jämförelse med de andra disciplinerna, inte hunnit utveckla adekvata 

träningsstrategier för att optimera prestation, med tanke på att disciplinen existerat en 

mycket kortare tid än de andra idrotterna.  

Metoddiskussion  

Efter rekrytering av FP var 15 innebandyspelare deltagande i studien, men med 9 

bortfall under studiens gång var det slutgiltiga antalet 6. Ett metodologiskt problem i 

denna studie var att FP:s närvaro vid testtillfällena vid ett flertal tillfällen var 

ofullständig, vilket resulterade i att några av testerna gjordes med de personer som 

närvarade vid det angivna datumet, medan resterande utförde testerna vid ett senare 

tillfälle. En annan eventuell påverkansfaktor var att ingen rutinkoll kring intag av 

koffein eller annat tillskott innan testerna gjordes, vilket kan ha bidragit till att utfall i 

studien kan vara ett resultat av koffeinintag hos en eller flera FP innan testerna. Vidare 

gjordes samtliga tester under kvällstid efter eventuellt intag av en större måltid. Vissa 

näringsämnen har visat sig ha negativ inverkan på mag- tarmsystemet, där fibrer, fett, 

protein och fruktos alla associerats med besvär under fysiskt arbete (Jeukendrup & 

Gleeson, 2010), men ingen näringsdagbok fördes för någon av FP, vilket gör det 

omöjligt att veta exakt vad de åt innan testtillfälle. Inget familiariseringstillfälle ägde 

rum, men spelarna själva upplevde att de hade bra erfarenhet från samtliga av de 

moment som användes under testtillfällena. 
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Testerna valdes utifrån procedurer från tidigare studier som undersökt liknande 

variabler inom lagidrott, där bland annat upprepade sprinter, vertikala hopptester och 

shuttle-run-tester använts (Léger & Lambert, 1982; Karakoç et al., 2012; Boullosa et 

al., 2013; Massuca et al., 2015). I linje med detta valdes de flesta tester utifrån ett 

grennära syfte; att deltagarna skulle ha någon form av igenkänningsfaktor kring 

utförandena och således inte minska effekten av bortfallen familiariseringsdag. Detta 

så att testerna kunde påbörjas så snart som möjligt efter rekrytering, främst på grund 

av tidsbrist och komplikationer kring bokning av lokal. Det har tidigare visats att höga 

nivåer av reliabilitet kan uppnås vid användandet av 20m S (Hopker, Coleman, Wiles 

& Galbraith, 2009) utan något familiariseringstillfälle innan test (Moir, Button, Glaister 

& Stone, 2004). Tidigare studier har också visat hur SJ och CMJ är två tester med hög 

reliabilitet och validitet (Markovic, Dizdar, Jukic & Cardinale, 2004), även dessa utan 

behov av familiarisering innan testtillfälle (Moir et al., 2004). Även 60s PU och 60s 

SU har tidigare uppnått hög validitet och reliabilitet efter test-retest-metoder 

(Baumgartner, Oh & Hales, 2002; Diener, Golding & Diener, 1995). Hopptesterna 

valdes utifrån vad tidigare studier gjort i syfte att undersöka explosivitet i de nedre 

extremiteterna. 

Kavcic et al. (2012) har förklarat hur det, trots tidigare positiva utfall, finns 

komplikationer med användandet av MSFT vid estimerandet av VO2max gentemot 

direkt mätning av detsamma då det även visats att korrelationen mellan dessa två var 

för svag för att på ett tydligt sätt estimera syreupptagningsförmågan, i detta fall hos 

unga (17,9 ± 2 år) fotbollsspelare. I denna studie utfördes testet ändå, då det i andra fall 

setts en positiv korrelation mellan estimerat VO2max och resultat från testet i fråga 

(Léger & Lambert, 1982). Testet valdes också ur ett simplifieringsperspektiv; med 

höga tidskrav och bristande motivation till deltagande hos FP var testet i fråga adekvat, 

då det kunde göras under ett och samma tillfälle med samtliga deltagare inkluderade. I 

några tidigare studier som använt sig av liknande tester vid estimeringen av fysisk 

kapacitet har det använts Yo-Yo Intermittent Endurance Test (Bradley et al., 2011; 

Massuca et al., 2015) eller Yo-Yo Intermittent Recovery test (Bangsbo et al., 2008; 

Boullosa et al., 2013), vilka är modifierade varianter av det test som använts i denna 

studie. Dessa innehåller kortare viloperioder mellan löpningarna, vilket bättre 
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simulerar tränings- och tävlingsmoment inom lagidrott. Det hade sammanfattningsvis 

varit förmodat gynnsamt för utfallet av denna studie att använda ett intermittent Yo-

Yo test istället för ett MSFT. 

Det har tidigare beskrivits hur ett ATT är ett reliabelt test att använda på invidider från 

en lagidrottslig miljö (Munro & Herrington, 2011), men detta test var möjligen inte 

tillräckligt grennära i denna studie i jämförelse med exempelvis reaktiva agility-test 

som använts i tidigare studier vid undersökandet av agility-förmåga hos lagidrottare 

(Scanlan et al., 2016). Vid reaktiva agility-test reagerar deltagarna på auditiva eller 

visuella stimuli snarare än att på förhand veta när, var och hur de skall springa, vilket 

var fallet i denna studie. Reaktiv agility är en central del i innebandy, då det ständigt 

uppstår oförutsägbara situationer, och det hade varit bättre för utfallet av den aktuella 

studien att använda ett reaktivt agility-test vid undersökandet av variabeln i fråga. En 

annan bidragande orsak till skillnader i ATT-resultat kan vara att metoden i denna 

studie inte var identisk med den för fotbollspelarna. På grund av misstag av testledare 

som ledde till avsaknad av mätutrustning användes linjerna på innebandyplanen för att 

mäta ut de avstånd som skulle användas. I Sporis et al. (2010) sprang fotbollsspelarna 

9,14 meter fram till första kona och hade ett avstånd på 4,57 meter från mittenkona till 

vardera kona åt höger och vänster. Det är också möjligt att några felaktiga repetitioner 

registrerades under 60s PU då det inte användes någon utrustning för att retrospektivt 

kunna kontrollera detta. 

Sammanfattningsvis användes denna metod i syfte att försöka kartlägga innebandy och 

hur den fysiska kapaciteten hos innebandyspelare ser ut i jämförelse med andra 

lagidrottare. I retrospekt var denna metod bristfällig då det under artikelgranskningen 

inte hittades någon tidigare undersökning inom fysisk kapacitet och innebandy, vilket 

gjorde det svårt att göra specifika jämförelser inom idrotten och ledde till att 

undersökningarna involverade idrottare från andra discipliner istället. 

Framtida inriktning 

Det vore gynnsamt i framtida syfte att rekrytera ett större urval FP och göra tester för 

att registrera hur många vändningar som görs under en innebandymatch, hur många 

sprinter och hur långa löpningar spelarna gör och vidare undersöka hur kraven ser ut 
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för idrotten i fråga. Här skulle det vara möjligt att även jämföra resultat utifrån 

spelarposition, och se eventuella kravskillnader utifrån detta. Slutligen vore det 

gynnsamt att göra fler studier inom andra avseenden vad gäller innebandy då 

information inom detta område i dagsläget är bristfälligt när det kommer till fysisk 

kapacitet och prestation. 

Slutsats 

Jämförelser mellan innebandyspelare i denna studie och lagidrottare (fotbolls-, basket- 

och handbollspelare) från tidigare studier visade hur innebandyspelare hade sämre 

resultat i samtliga variabler.  
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Bilaga 1. 

 

Innebandyspelares fysiska kapacitet – En undersökning på division 2-spelare 

        Denna forskningsstudie syftar till att mäta och estimera den fysiska kapaciteten hos 

innebandyspelare från ett division 2-lag i Sverige. Innebandy är, likt många andra lagidrotter, 

en fysiskt krävande disciplin med explosiva rörelser och snabba riktningsförändringar. Detta 

ställer höga krav på atleten som utövar idrotten i fråga, och skadebenägenheten blir högre ju 

sämre tränad denne är. 

        Mätningarna sker i både laboratoriebaserad testmiljö och i idrottshall. Tester görs till 

största del grennära i familiariseringssyfte. De betydande variabler som undersöks är 

antropometriska data, estimerat VO2max, muskulär uthållighet i över- och underkropp, aerob 

kapacitet, power och agility. 

Studieplan 

        Undersökningsperioden kommer bestå av två testtillfällen; Under det första tillfället görs 

en kroppssammansättningsmätning och ett ”beep-test”. Här kommer forskningspersonerna 

utföra en 10 minuter lång uppvärmning, följt av beep-testet. Under detta kommer deltagarna 

följa en inspelad hänvisning, där de skall springa kontinuerligt mellan två linjer (en 20 meter 

lång sträcka) enligt de instruktioner som ges via inspelningen. Deltagarna startar på en av 

linjerna och påbörjar testet när instruktioner att göra så ges. Vändning vid varje linje görs när 

pip-ljudet hörs, och vid varje nivåökning ljuder signalen inom en kortare tidsintervall, vilket 

gör att ansträngningskraven ökar med varje nivå. Om deltagaren inte hinner till linjen innan 

pipet får denne en varning, men får fortsätta tills det att ännu en varning ges. 

       Under det andra testtillfället görs en rad fysiska tester;  

• 60 second push-up test 

• 60 second sit-up-test 

• Squat jump test 

• Countermovement jump test 

• Agility T-test 

• 20m sprint test 

 

Resultaten från samtliga tester jämförs sedan med referensvärden för att fastställa fysisk 

kapacitet hos samtliga deltagare. 

        Alla personuppgifter och testresultat hanteras konfidentiellt. All data kommer att kodas 

och kodlista förvaras i ett låst skåp vid Nationellt Vintersportcentrum. Forskningspersoner är 

inte möjligt att identifiera i till exempel forskningsrapporten. Dina svar och dina resultat 

kommer att behandlas så att obehöriga ej kan ta del av dem. 

Risker     



 
 

 
 

    Testerna innefattar en relativt hög fysisk ansträngning, vilket kan leda till eventuella 

översträckningar. Andra riskfaktorer är ledpåverkan och vrickning/stukning av fotled, då 

riktningsförändringar under snabb hastighet kommer utföras. Muskelvärk i form av 

träningsvärk kan uppstå efter testerna.



 

 
 

Fördelar 

     

     I utvecklingssyfte, både för individen och föreningen i fråga, är det förmånligt att erhålla 

den information som ges under undersökningsperioden, då denna vid senare tillfälle kan 

användas i syfte att förbättra eller bibehålla den fysiska kapaciteten hos idrottarna. 

Testresultat 

    Efter hela forskningsprojektet kommer vi att skicka hem dina testresultat till den adress Du 

givit oss. Du har dessutom möjlighet att kontakta oss och får mer information om vad dina 

testresultat betyder. På testresultatlistan ser Du bara dina egna testresultat och hela gruppens 

genomsnittsvärde. Det är alltså inte möjligt att känna igen andra forskningspersoner i 

resultatlistan. 

Ersättning 

    Om Ni själv behöver resa till Vintersportcentrum med en enkel resa längre än 50 km kommer 

vi att betala reseersättningen.  

Om Ni kommer att delta i forskningsprojekt har Ni rätt att avbryta Ert samtycke och deltagande 

i studie när som helst utan att det påverkar Era förmåner. Enligt Personuppgiftslagen (PuL) har 

Ni rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om Er som har hanterats och vid behov 

få eventuella fel rättade. Ansvarig för behandling av Era personuppgifter är ansvarig forskare. 

 

Forskargruppen 

    Haris Pojskic, ansvarig forskare, universitetslektor 

    Tel. 010-142 8134, 076-5279134 (kl. 09:00-11:30, 12:30-15:00) 

    Email: haris.pojskic@miun.se 

 

    Alexander Binett, Student vid Idrottsvetenskapliga programmet, år 3, testansvarig 

    Tel. 073-9901496 

    Email: alex_binett@hotmail.com 

 

Vi hoppas att Ni finner det intressant att vara med i vårt forskningsprojekt som 

forskningsperson. Om Ni vill ha mer information, kontakta forskningsansvarige. 

 

Haris Pojskic, ansvarig forskare 

Mittuniversitetet 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2. 

 
 

Forskningspersons namn: _____________________________________             

Född:_____._____._________ 

 

Kontaktadress: _________________________ 

S A M T Y C K E 

Jag har blivit rekryterad till forskningsprojektet ”Innebandyspelares fysiska kapacitet – En 

undersökning på division 2-spelare”. Jag garanterar att jag, efter ha läst skriftlig information 

och diskuterat med ansvarig forskare, samtycker till deltagande, helt frivilligt och utan 

påtryckning, i forskningsprojektet. Jag har haft tillräckligt mycket tid att överväga mitt 

samtycke. Jag är medveten om att jag kan återkalla mitt samtycke och därmed avbryta mitt 

deltagande i forskningsprojektet utan att det påverkar mina förmåner. Jag förstår att syftet med 

detta projekt är att undersöka den fysiska kapaciteten hos svenska innebandyspelare från en 

division 2-nivå. Jag är medveten om att de fysiska mätningarna i forskningsprojektet kan ge 

mig t.ex. träningsvärk i muskulaturen eller översträckning i desamma. Om jag upptäcker 

biverkningar i samband med forskningsprojektet skall jag omedelbart kontakta ansvarig 

forskare.  

 

Jag är medveten om att mina personuppgifter hanteras konfidentiellt och att forskningspersoner 

inte är möjligt att identifiera i forskningsrapporten. Jag garanterar att jag är frisk. Jag skall 

omedelbart informera forskningspersonal om mitt hälsotillstånd ändras eller om jag får 

biverkningar som möjligtvis är orsakade av forskningsprojektet. Jag är medveten om att syftet 

med informationen som är delgiven av ansvarig forskare är för att säkerställa säkerhet, och jag 

skall följa alla instruktioner. Jag godkänner att ansvarig forskare får avbryta mitt deltagande.  

 

 

______________________      _/       /  ____________________________ 

Ort och datum      underskrift   

Ansvarig forskare  

Jag garanterar att jag har gett tillräckligt mycket information om detta forskningsprojekt och 

forskningspersonens rättigheter till forskningsperson före underskrift om detta samtycke. 

Dessutom garanterar jag att all information och data i forskningsprojektet kommer att hanteras 

anonymt och konfidentiellt. I all information som ska ges till externpersoner (t.ex. 

forskningsrapport) är det omöjligt att identifiera forskningspersoner. Jag är medveten om att 

forskningspersonen har rätt att avbryta sitt samtycke och deltagande i forskningsprojektet när 

som helst utan att nämna orsak. 

______________________        /       / 

_____________________________                                        ____________________________ 

Ort och datum      underskrift - ansvarig forskare 



 

 
 

Bilaga 3. 

        
      Hälsoformulär 

 

1. Har du någon skada som du upplever kan påverka din prestationsförmåga?                       Ja     

Nej 
 

Om ja, vilken/vilka:  

 
2. Har du/har haft någon känd lung- eller hjärt/kärlsjukdom?                                                    Ja     

Nej 
 

Om ja, vilken/vilka:  

 
3. Har du någon annan känd sjukdom?                                                                                     Ja     

Nej 
 

Om ja, vilken/vilka:  

 
4. Använder du någon/några mediciner?                                                                                   Ja     

Nej 
 

Om ja, ange vilken/vilka: 

 
5. Om du röker/snusar, när rökte/snusade du senast?  

 
6. När drack du senast någon koffeinhaltig dryck?  

 
7. När var du senast förkyld?  

 
8. Känner du dig fullt frisk idag?  

 

Om nej, varför?  

 
9. Hur många träningstimmar har du haft det senaste året? 

 
10.  Hur många timmar och på vilken intensitet har du tränat de senaste: 

(Skatta intensiteten mellan 1-10; 1=Mycket lätt, 10=Mycket ansträngande) 

 

 24 timmarna:   Intensitet: 

 

 3 dagarna:                                                               Intensitet:

 

Datum:                                                              Personnummer (12 siffror):  

 

Namn:                                                                            E-postadress: 

 

Mobiltel:   Tel anhörig (ICE):  

 

 



 

 
 

Jag genomför dagens test på egen risk: 

Datum:                                  Underskrift:  

Målsmans underskrift (<18 år):  

Testledare:  

 


