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Inledning: Individuella skillnader vad gäller prestation har funnits i tidigare studier 

som bland annat beror på vilken position individen spelar på inom lagidrotterna 

handboll och basket. Till dags dato finns det begränsat med vetenskapliga belägg för 

prestationsskillnader på innebandyspelares olika positioner och därför var det av vikt 

att undersöka detta. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka prestationen i 

agility och hoppspänst mellan anfallare och backar för daminnebandyspelare. Metod: 

Arton kvinnliga (ålder: 20.1 ± 2.5 år; vikt: 62.7 ± 7.1 kg; längd: 167.6 ± 7.1 cm; 

spelat innebandy: 10.7 ± 2.3 år) division 1-innebandyspelare deltog i studien varav 

dessa delades in i två grupper beroende på deras position som antingen back (n=9) 

eller anfallare (n=9). Spelarna utförde ett hopptest (CMJ) och därefter ett modifierat 

agility T-test (MAT). Resultat: Snabbaste tiden till första tidsgrinden (FTG), 

trötthetsindex, total tid samt CMJ visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

back och anfallare. Pearsonskorrelation mellan variablerna FTG och CMJ resulterade 

i en negativ korrelation (r = -0.695) och med en SEE (Standard error of estimate) på ± 

0.066. De fanns ingen interaktion mellan de olika omgångarna under MAT och 

grupperna (F4,64=0.59, p=0.669). Slutsats: Det fanns ingen skillnad mellan 

positionerna back och anfallare, däremot finns det anledning för en tränare att utföra 

ett CMJ test för att få ut en spelares explosiva förmåga.  

Nyckelord: Agility, hopp-test, lag sport, t-test.  

 

Introduction: Individual differences in performance have been found in previous 

studies, which depends on the position of the individual players on team sports like 

handball and basketball. There are limited scientific evidence regarding differences 

between floorballplayers of different positions and therefore it is of interest to 

investigate whether a performance difference exists for floorball players depending 

on their position. Purpose: The purpose of this study was to investigate the 

performance in agility and jumping elasticity between strikers and defenders of 

female floorball players. Method: Eighteen women (age: 20.1 ± 2.5 years, weight: 

62.7 ± 7.1 kg; length: 167.6 ± 7.1 cm; floorball experience: 10.7 ± 2.3 years) from 

Women Division 1 floorball players participated in this study. They were placed into 

two groups depending on their position, as either the defender (n=9) or striker (n=9). 

The players performed a jump test (CMJ) and then a modified agility T-test (MAT). 

Results: The fastest time to the first timing gate (FTG), fatigue index, total time and 

CMJ showed no significant difference between the group defender and striker. 

Pearson correlation between the variables FTG and CMJ resulted in a negative 

correlation (r = -0695) and with a SEE (standard error of estimate) of ± 0.066. There 

were no interaction between the various rounds in MAT and the groups (F4,64=0.59, 

p=0.669). Conclusion: There was no difference between the positions defender and 

striker, however there is reason for a coach to perform a CMJ test to get a player's 

explosive ability. 

 

Keywords: Agility, jump-test, team sport, t-test. 
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Introduktion 

Sverige har idag mer än 120.000 aktiva licenserade innebandyspelare och därmed är 

innebandy den näst största sporten i Sverige efter fotboll (Svenska 

innebandyförbundet [SIBF], 2015). En innebandymatch består av en matchlängd på 

60 minuter varav 20 minuter per period (3 perioder totalt). Antal utespelare är fem till 

antalet och en målvakt på en inomhusplan som är ca 40m x 20m stor. 

 

SIBF (2013) har utvecklat fysiologiska riktlinjer som tagits fram genom tester på elit- 

och landslag i Sverige för att utforska vilka krav sporten ställer på spelarna. De har 

utformat tre krav för innebandy: aerob effekt (maximal syreupptagningsförmågan, 

VO2max), anaerob kapacitet och effekt samt styrka och power. Den aeroba effekten är 

kroppens förmåga att bilda en stor mängd energi per tidsenhet med hjälp av syre samt 

att utföra ett arbete under längre tid. Under en innebandymatch blir arbetet 

intermittent med kombination av hög intensitet och medelhög intensitet. Den aeroba 

effekten är viktig för att kunna tillföra syre till musklerna under match eller träning, 

men är också viktig för att kunna återhämta sig under vilodagar (SIBF, 2013). Den 

anaeroba effekten används då muskler skapar energi under kortare tid utan hjälp av 

syre, till exempel vid korta intermittenta sprinter under en match eller träning 

(Ratamess, 2011, s. 117). Muskelstyrka kan förklaras med hur mycket kraft en 

muskel maximalt kan utveckla. Power (muskeleffekt) kan definieras som den mängd 

arbete som utförs per tidsenhet samt är produkten av kraft och hastighet (Ratamess, 

2011, s. 12). Om två idrottare har liknande maximal muskelstyrka, kommer den 

idrottaren som utvinner denna styrka med högst hastighet (eller kortast tid) kommer 

utveckla en högre muskeleffekt. Denna muskeleffekt (power) kan förbättras genom 

till exempel styrke-, agility- och snabbhetsträning (Ratamess, 2011, s. 13). Fastän det 

finns begränsad vetenskapliga belägg om innebandy menar Tervo och Nordström 

(2014) att innebandy karakteriseras av upprepat intermittent arbete med inslag av 

högintensiv arbetsbelastning. Detta ställer fysiologiska krav som till exempel 

muskelstyrka, aerob effekt samt anaerob kapacitet och effekt på spelarna precis som 

SIBF (2013) har tagit fram med sina riktlinjer. Utifrån matchens längd samt dess 

intermittenta karaktär kommer både det aeroba samt anaeroba energisystemet att 
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utnyttjas i stor omfattning (SIBF, 2013; Gharbi, Dardouri, Haj-Sassi, Chamri & 

Souissi, 2015; Lemmink & Visscher, 2006). Sammanfattningsvis är innebandy en 

explosiv sport med start och stop samt riktningsförflyttningar. 

 

Agility är en viktig egenskap i de flesta lagsporter därtill också innebandy (Llyd et 

al., 2015; Young, Farrow, Pyne, Mcgregor & Handke, 2011; Serpell, Young & Ford, 

2011). Young, James och Montgomery (2002) visade att det kan förekomma 

skillnader mellan flera kognitiva och fysiska komponenter som kan förklara agility. 

Även om dessa skillnader kan föreligga, är agility brett definierad som en snabb 

helkroppsrörelse med acceleration och deacceleration av hastighet eller riktning som 

svar på ett stimulus (Sheppard & Young, 2006). På grund av denna definition av 

agility används agility-test för att undersöka skillnader i riktningsförändringar, 

acceleration och deacceleration av hastighet inom lagsporter (Cockburn, Bell & 

Stevenson, 2013; Wang et al., 2016). Enligt Munro, Herrington och Lee (2011) kan 

ett agility T-test användas för att testa lagidrottare eftersom agility T-test har en hög 

tillförlitlighet vid test av lagidrottare. Gabbet, Sheppard, Pritchard-Peschek, Leveritt 

och Aldred (2008) undersökte om det fanns någon skillnad mellan två olika 

uppvärmningar på fjorton (sex män och åtta kvinnor) lagidrottare. Variablerna 

Gabbet et al. (2008) undersökte var hastighet, riktningsförändringshastighet, vertikala 

hopp och den reaktiva agilityförmågan. För att undersöka detta så användes ett agility 

T-test (Raya et al., 2013), snabbhetstest (5m, 10m och 20m) och ett vertikalt hopptest. 

Resultatet visade ingen skillnad mellan de två uppvärmningar men dock visade 

studien att T-test samt vertikalt hopptest ger bra svar på en lagidrottares prestation 

mot deras respektive sport.  

 

En studie av Massuca, Branco, Miarka och Fragoso (2015) undersökte om det fanns 

en prestationsskillnad mellan handbollsspelares positioner. Som mått på prestationen 

användes sex olika test (30 m sprint, handstyrka, SJ och CMJ, sit-up och yo-yo test) 

för att få fram handbollsspelarnas prestationsprofil. Resultaten visade att snabbhet, 

underkroppens förmåga att skapa effekt (power) samt att handstyrkan hade en 

signifikant skillnad mellan positioner. Anfallsspelare var kortare, snabbare, lättare 
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och hade mindre kraftfulla hopp medan försvarsspelare var längre, hade starkare 

handstyrka och överlägsen aerob effekt. Mittförsvarsspelare utförde högre hopp men 

hade sämre aerob effekt och målvakter var långsamma och hade svagare handstyrka. 

Slutsatsen som Massuca et al. (2015) kom fram till var att det fanns en skillnad 

mellan en handbollspelares prestationsprofil och en handbollspelares position. Även 

Scanlan, Tucker och Dalbo (2014) undersökte om det fanns skillnader i prestation 

mellan olika positioner med hjälp av sprinttester, öppna och stängda färdighetstester 

på basketspelare. Resultaten ansågs tveksamma på grund av antalet försökspersoner, 

dock visades en trolig skillnad mellan positionerna. Frontcourt-spelare (small 

forward, power forward och center positionerna) hade större kroppsmassa, lägre 

procent av kroppsfett än backcourt spelare. Resultaten visade även att backcourt 

(point guard och shooting guard positionerna) var snabbare på 5m, 10m och 20m raka 

sprinter än vad frontcourtspelare var. Liksom vad Massuca et al. (2015) skriver i sin 

slutsats menar Scanlan et al. (2014) att det även finns prestationsskillnader mellan 

positioner i sporten basket. 

 

Sammantaget finns det troligtvis individuella skillnader som bland annat beror på 

intensitet i enskilda byten samt vilken position individen spelar på inom lagidrotter 

(Lindsay, Draper, Lewis, Gieseg & Gill, 2015; Sibila & Pori, 2009; Srhoj, Marinovic 

& Rogulj, 2002) 

 

Gällande innebandy var det därför av vikt att undersöka om det fanns en 

prestationsskillnad på en innebandyspelares position på planen med hjälp av ett 

agility-test samt ett hopptest (Haj-Sassi et al., 2011; van der Does et al., 2015). 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka prestationen i agility och hoppspänst 

mellan anfallare och backar på daminnebandyspelare. 
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Frågeställningar 

Frågeställning 1: Finns det något samband mellan de första tre metrarna i ett agility-

test och hopphöjden på CMJ? 

Frågeställning 2: Är anfallare mer explosiva än backar? 

 

Metod 

Försökspersoner 

Arton kvinnliga innebandyspelare (ålder: 20.1 ± 2.5 år; vikt: 62.7 ± 7.1 kg; längd: 

167.6 ± 7.1 cm; spelat innebandy: 10.7 ± 2.3 år) deltog i denna studie. Kriterierna för 

deltagandet var att spelarna skulle vara A-licensierade daminnebandyspelare i 

division 1. Före studien informerades spelarna om syfte, utförande, fördelar, risker 

och informationssekretess med studien. Spelarna fick även information om att det var 

frivilligt att avbryta studien utan att behöva motivera varför (Bilaga 1). Ett informerat 

samtyckte skrevs under av spelarna för att få delta i studien, spelarna under 18 år 

behövde målsmans underskrift. Rekryteringen av spelarna skedde från två olika 

innebandyklubbar som spelade i svenska dam division 1 som motsvarar den näst 

högsta serien för daminnebandyspelare. Denna rekrytering skedde genom kontakt 

med tränare eller lagledare från respektive innebandyklubb. Dessa spelare delades in i 

två grupper beroende på deras position som antingen back (n = 9) eller anfallare (n = 

9) där center positionen räknades in som anfallare. 

Procedur 

En kvantitativ jämförande tvärsnittsstudiedesign användes för att jämföra 

prestationen på ett agility-test samt ett hopptest mellan anfallare och backar. Samtliga 

spelare testades under samma period, slutet av innebandysäsongen 2015-2016 

(februari – mars). Spelarna utförde ett Counter movement jump (CMJ) samt ett 

modifierat agility T-test (MAT) med 1 min vila mellan testen. En familjäriseringsdag 

skedde för att undvika eventuella inlärningsfel på båda testen (CMJ + MAT). En 

standardiserad uppvärmning som varade i 15 min (Bilaga 2) utfördes innan testen. 
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Uppvärmningen innehöll specifika övningar med samma rörelser (sidohopp, 

bakåtlöpning, sprinter och djupa upphopp) som användes för utförandet av CMJ samt 

MAT. Uppvärmningen avslutades med dynamisk stretchning med fokus på kroppens 

nedre del (ljumskar, lår och rumpa). Spelarna blev instruerade och fick information 

om hur viktigt det är med uppvärmning och hur denna skulle utföras på ett korrekt 

sätt. Inför varje test påmindes spelarna att utföra testet med maximal insats. Före eller 

efter testtillfället mättes kroppsvikt med en våg (Coline 34-1551) och kroppslängd 

med hjälp av ett måttband upptejpat på väggen. 

 

Modifierat agility t-test (MAT) 

 

Spelarna startade vid en startmarkering 0.5 m innan markering A där den första 

tidsgrinden var placerad (se figur 1). Sensorerna var monterade på stativ och 

placerade 90 cm över golvet. Spelarna var instruerade att börja springa rakt fram efter 

en 3-2-1 nedräkning till en markering på golvet 7 m bort (markering B). Spelarna 

trampade på markeringen (coach tejp) och sidohoppade åt höger, utan att korsa 

fötterna till en ytterligare markering på golvet 2.5 m bort (markering C). Efter att ha 

trampat på markeringen sidohoppade spelarna åt vänster utan att korsa fötterna till en 

tredje markering 5 m bort (markering D). Därefter sidohoppade spelarna tillbaka 2.5 

m till markering B för att till sist springa baklänges 7 m till markering A. Denna 

procedur utfördes fem gånger med tio sekunder vila mellan varje omgång. Efter 3 m 

var andra tidsgrinden placerad med samma höjd som den första tidsgrinden. Total tid, 

snabbaste tiden till första tidsgrinden (FTG) samt trötthetsindex (skillnaden mellan 

snabbaste och långsammaste tiden) samlades in med MuscleLab (6000, 

Ergotestinnovation A. S., Norge MuscleLab V10). Typical error (TE) och intraclass 

korrelationskoefficient (ICC) användes för att undersöka testets metodfel som 

beräknades till ± 0.757 s för totaltiden (ICC = 0.96), ± 0.021 s för FTG (ICC = 0.99) 

och ± 2.18 % för trötthetsindex (ICC = 0.35; Stewart, Turner & Miller, 2014; 

O'donoghue, 2012, s. 358-359).  
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Figur 1. Modifierat agility-test med start/ stop och placering av tidsgrindar. Modifierad från Van der does, et al. 

(2015). m = meter. 

CMJ  

Spelarna instruerades att utföra tre maximala CMJ försök med händerna på höfterna 

för att undvika armsvingens påverkan i hoppet. För att CMJ skulle utföras korrekt var 

spelarna tvungna att landa med raka ben. Om landningen utfördes med böjda ben 

räknades inte hoppet med i resultatet. Alla hoppen utfördes på en ljusmatta 

(MuscleLab 6000, Ergotestinnovation A. S., Norge). Den högsta vertikala 

hopphöjden av de tre försöken noterades som den maximala hopphöjden (MuscleLab 

V10).  

Dataanalys 

All data analyserades och bearbetades med dataprogrammet The Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS inc. version 22, Chicago, USA) där alla värden 

bedömdes som normalfördelade genom ett Shapiro-wilks test. Medelvärde ± 

standardavvikelse (SD) beräknades på alla variablerna. Ett oparat t-test utfördes för 

att jämföra prestationen mellan grupperna (anfallare och backar) på MAT samt på 

CMJ. Det utfördes en korrelationsanalys mellan resultaten från CMJ och FTG med 

hjälp av Pearsonkorrelation. Korrelationen ansågs vara svag om 

korrelationskoefficienten var under 0.45, moderat mellan 0.45-0.7 och stark över 0.7 
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utifrån O'donoghue (2012, s.136). En tvåvägs ANOVA med upprepade mätningar 

användes för att undersöka tid och grupp per omgång under MAT. En tvåvägs ICC 

med absolut överenskommelse användes för att fastställa tillförlitligheten på MAT. 

ICC värden under 0.45 ansågs vara svaga, värden mellan 0.45 – 0.75 ansågs moderat 

och över 0.70 ansågs indikera god tillförlitlighet (Coppieters, Stappaerts, Janssens & 

Jull, 2002). Den statistiska analysens signifikantnivå var satt till alpha<0.05. 

Resultat 

Grupperna back och anfallares medelvärden samt SD på trötthetsindex, FTG, total tid 

och CMJ visas i tabell 1. FTG, trötthetsindex, total tid samt CMJ visade ingen 

signifikant skillnad (tabell 1) mellan grupperna anfallare och backar. 

Pearsonskorrelation på samtliga spelare resulterade i en negativ korrelation mellan 

variablerna FTG och CMJ (r = -0.695; figur 2) och med en SEE (Standard error of 

estimate) på ± 0.066. De fanns ingen interaktion mellan de olika omgångarna under 

MAT och grupperna (F4,64= 0.59, p= 0.669). Två-vägs ANOVA med upprepade 

mätningar visade ingen skillnad mellan grupperna (F1,70= 1, p= 0.331, ES= 0.059). 

Dock fanns det en signifikant skillnad mellan omgångarna under MAT för båda 

grupperna tillsammans (F4,64= 18.4, p<0.001; figur 3).    

 

Tabell 1. Medelvärden ± standardavvikelse på FTG, trötthetsindex, total tid och CMJ för båda 

grupperna. P-värde samt effekt storlek presenteras för samtliga test. 

Test Back (n=9) Anfallare (n=9) P-värde Effekt storlek 

(ES) 

FTG (s) 0.74 ± 0.09 0.70 ± 0.08 0.412 0.47 

Trötthetsindex (%) 93.4 ± 2.4 93.5 ± 1.7 0.938 0.04 

Total tid (s) 38.6 ± 2.5 37.4 ± 2.6 0.332 0.47 

CMJ (cm) 26.8 ± 5.8 31.1 ± 6.0 0.143 0.73 

CMJ = Counter movement jump, FTG = snabbaste tiden till första tidsgrinden 
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Figur 2. Negativ korrelation mellan FTG och CMJ för hela gruppen. CMJ = Counter movement jump, 

FTG = snabbaste tiden till första tidsgrinden. 

 

Figur 3. Medelvärden ± standardavvikelse på samtliga omgångar under MAT för backar och anfallare. 

* = Signifikant skillnad mot omgång 1 (P <0.05). 
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Diskussion 

 

Syftet med här studien var att undersöka prestationen mellan anfallare och backar 

under ett agility-test samt med ett spänsthopp test på daminnebandyspelare. 

Resultatet visade ingen signifikant skillnad på FTG, trötthetsindex eller total tid 

mellan backar och anfallare under MAT och inte heller hopphöjden av CMJ. Däremot 

uppvisades en moderat korrelation mellan hopphöjden från CMJ och tiden från FTG 

under MAT. Med detta resultat klargörs frågeställningarna att det finns en korrelation 

mellan CMJ och FTG samt att det inte finns någon skillnad i prestationen under MAT 

mellan anfallare och backar på kvinnliga innebandyspelare med division 1 nivå. 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet som den här studien visar kan bero på att innebandyns karaktäristiska spel 

med dess olika positioner inte skiljer sig tillräckligt från varandra. Anfallarens roll 

inom innebandy kan vara för lik backens roll och därför ha en liknande explosivitet, 

acceleration, riktningsförändring och hastighets kapacitet. Det verkar som att andra 

sporter som basket, handboll och ishockey innehar större och tydligare skillnader 

mellan de olika rollerna i spelet än vad de gör inom innebandy (Geithner, Lee & 

Bracko, 2006; Massuca et al., 2015; Scanlan et al., 2014).  

Handboll, basket och ishockeys första svenska förbund bildades i början av 1900-talet 

medan svenska innebandyförbundet bildades 1981 (SIBF; Svenska basketförbundet; 

Svenska ishockeyförbundet; Svenska handbollsförbundet). Innebandy är alltså i 

jämförelse med handboll, basket och ishockey en yngre sport. Detta kan ha en 

betydelse då innebandy troligtvis inte utvecklats lika långt inom sporten som 

handboll, basket och ishockey. Detta kan vara en av förklaringarna varför denna 

studie inte visade någon prestationsskillnad mellan positionerna back och anfallare 

medan tidigare forskning har visat skillnader mellan positioner i basket, handboll och 

ishockey (Geithner et al., 2006; Massuca et al., 2015; Scanlan et al., 2014).  

Korrelationen mellan CMJ och FTG ansågs vara moderat (r=-0.695) samt med 48.3% 

förklaringsgrad (r
2
=0.483) kan detta test predicera en dam division 1 
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innebandyspelares prestation på en tre meter sprint. En studie utav Di Prampero et al. 

(2005) undersökte accelerationen under en 30 m maximal sprint prestation. Bland 

annat visade resultatet att efter fem sekunder uppkom den högsta 

accelerationshastigheten. Med tanke på vad Di Prampero et al. (2005) konstaterat kan 

en tre meter accelerationsträcka vara för kort för att uppnå sin maximala 

accelerationshastighet. Det kan också vara viktigt att ta hänsyn till att det första tre 

metrarna under MAT kan ha påverkats på grund av att spelarna var tvungna att 

deaccelerera för att utföra en riktningsförändring åt höger fyra meter efter dessa tre 

meter (Ingelstam, Rönngren & Sjöberg, 2009). Dock kräver sporten innebandy samt 

MAT en hög acceleration men även en snabb deaccelerationshastighet för att uppnå 

en högre prestation (SIBF; Sheppard & Young, 2006).  

Denna studie undersökte spelare i den näst högsta serien i Sverige för 

daminnebandyspelare, vilket är en medelhög nivå på dam innebandyspelare (division 

1, Sverige). Dock är det fler manliga innebandyspelare som utövar sporten och det 

finns fler lag samt serier på herrsidan (SIBF). På grund av de fysiologiska 

skillnaderna mellan kvinnor och män (Capranica et al., 2013; Sandbakk, Ettema & 

Holmberg, 2014) är det troligt att män har en högre kapacitet av hastighet, 

acceleration, riktningsförändring och explosivitet. Med dessa fysiologiska skillnader 

mellan kvinnor och män presterar män troligen högre på ett agility-test som kanske 

skulle resultera i en tydligare skillnad mellan positionerna back och anfallare. 

Könsskillnader skulle alltså kunna vara en anledning varför de inte resulterade i en 

skillnad mellan backar och anfallare i denna studie.  

Som resultatet visar i figur 3 var det en skillnad mellan första omgången och det 

andra omgångarna under MAT. MAT är ett test som testar en persons anaeroba 

kapacitet. Eftersom MAT varade i ca 77 sekunder så kommer ATP-PC systemet och 

glykolysen användes för att skapa energi (Haff & Dumke, 2012, s. 306). Dock kan 

inte kroppen använda sig av ATP-PC systemet under hela testet eftersom kroppen 

bara kan producera energi från detta system upp till 10 sekunder av ett maximalt 

arbete (Sahlin, 2014). Energi som kommer från ATP-PC systemet kommer minska 

och därmed kommer kroppen få de svårare att skapa den energi musklerna behöver 
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för att utföra arbetet med samma prestation som omgång 1. Att omgång 1 var 

snabbare än de andra omgångarna är inte förvånande och tyder på att spelarna följde 

instruktionerna som gavs och utförde varje omgång med en maximal prestation. 

Spelarna hade även utfört MAT vid ett tidigare tillfälle för att ta bort eventuell 

inlärningseffekt.  

Metoddiskussion 

Den här studiens fokus var att undersöka prestationen på daminnebandyspelare 

mellan backar och anfallare. För att undersöka denna prestation utfördes ett så 

innebandylikt test som möjligt. Ett agility-test undersöker en spelares förmåga att 

accelerera, deaccelerera, utföra höga riktningsförändringar samt utföra höga 

hastigheter (Darren, Gabbet & Nassis, 2016). Som tidigare nämnts är dessa faktorer 

viktigt inom innebandy. T-test är ett agility test med hög tillförlitlighet och därför har 

andra forskare använt sig av detta test för att undersöka prestationen på idrottare som 

spelar i lagidrotter som till exempel handboll, basket och ishockey (Munro et al., 

2011). Det finns begränsad mängd vetenskaplig forskning på innebandy men med 

innebandyns karaktäristiska drag, planstorlek och matchlängd (60 min, 20 min per 

period, 3 perioder) påminner sporten om sporten ishockey (Leiter, Cordingley & 

Macdonald, 2015). Ett agility T-test är 9.1 m x 9.1 meter (Ratamess, 2011, s. 394) 

och med tanke på hur innebandyns karaktär och storlek på planen ser ut valde denna 

studie att modifiera detta test till 7 m x 5 m för att anpassa testet mer specifikt mot 

innebandy. Fem omgångar där varje omgång varade i ca 7.5 sekunder med tio 

sekunder vila mellan vare omgång. Denna tid motsvarar 77.5 sekunder och enligt 

Roczniok, Adam, Przemyslaw, Stanula och Golás (2014) varierar ett byte i ishockey 

mellan 30 och 80 sekunder. Alltså blir MAT ett specifikt test mot innebandy med 

tanke på testets längd och de fysiologiska kraven testet ställer.  

Tillförlitlighet är en viktig del gällande prestationstester. Om ett test har låg 

tillförlitlighet så är det inte lämpligt att använda testet i forskning (Munro et al., 

2011). För att undvika detta utfördes ett test för att undersöka testets metodfel på 

MAT. Åtta spelare (fyra backar och fyra anfallare) utförde MAT vid två testtillfällen 
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samt ett familjäriseringstillfälle för att undersöka tillförlitligheten i testet. 

Tillförlitligheten för FTG och total tid var god, dock var tillförlitligheten svag på 

trötthetsindex. Testets metodfel beräknades till ± 0.757 s (ICC = 0.99) för totaltiden, 

± 0.021 s (ICC = 0.96) för FTG och ± 2.18 % (ICC = 0.35) för trötthetsindex. Dessa 

värden hade varit värdefulla för att få en stark tillförlitlighet i resultatet om studien 

hade uppvisat en skillnad mellan anfallare och backar.  

För att undersöka en lagidrottares hopprestation med ett tillförlitligt test har tidigare 

forskning används sig av CMJ (Buchheit, Spencer & Ahmaidi, 2010; Padulo et al., 

2015). En korrelation mellan CMJ och agility, acceleration, ett explosivt 

benutvecklingstest har förekommit i en studie utav Spencer, Pyne, Santisteban och 

Mujika (2011). I studien utav Spencer et al. (2011) var försökspersonerna manliga 

lagidrottare och CMJ användes som test för att undersöka hopprestationen. CMJ 

verkar vara ett tillförlitligt test på lagidrottare samt forskning har funnit korrelation 

mellan CMJ och agility-test tidigare och därför valde denna studie att använda sig av 

ett CMJ test. I denna studie var det även på detta test viktigt att spelarna fick utföra 

CMJ under ett tidigare tillfälle för att ta bort den eventuella inlärningseffekten.  

En begränsning med den här studien var att alla spelarna inte utförde testen i samma 

träningslokal på grund av praktiska skäl. Detta kan ha varit en betydelse i resultatet 

då ena träningslokalen var en danssal och den andra träningslokalen var i ett 

träningsrum på ett gym. Även fast underlaget var liknande så kan yttre faktorer som 

till exempel vilka och hur många personer som observerar när spelaren utför testen 

påverka spelarna olika (Geukes, Mesagno, Hanrahan & Kellmann, 2013). En 

ytterligare begränsning i denna studie var att åtta spelare utförde MAT tidigare för att 

beräkna testets metodfel. Detta innebar att dessa åtta spelare fick testa på MAT fler 

antal gånger och därmed få en större grad familjärisering än resterande spelare i 

studien. Som i sin tur kan leda till en fördel för dessa spelare och kan troligtvis utföra 

testet med en högre prestationsnivå än övriga spelare (Dias et al., 2005). Vidare 

forskning bör göra en liknande studie men som använder sig av samma testlokal för 

samtliga spelare för att utesluta yttre faktorer så som lokalens storlek och dess miljö. I 

nuläget finns det begränsad mängd forskningsvetenskapliga belägg om innebandy 
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och eftersom sporten innebandy växer i antal medlemmar per år bör även forskning 

växa och utvecklas med denna progressiva utveckling (SIBF). Vidare forskning bör 

även undersöka om det finns någon skillnad mellan backar och anfallare för herrar 

med en elit-nivå (Svenska superligan).  

Slutsats  

Det fanns ingen skillnad mellan positionerna back och anfallare för dam division 1 

spelare. Utifrån den här studiens resultat finns det därmed ingen anledning att träna 

dessa positioner på olika sätt genom ett fysiologiskt perspektiv. Däremot finns det 

anledning för en dam division 1 spelare att göra ett CMJ test för att få ut den 

explosiva förmågan på en tre meter sprint.   

Praktisk_tillämpning 

Med denna slutsats kan innebandyklubbar använda sig av ett CMJ test på dam 

division 1 spelare med medelhög trolighetsgrad för att förutse spelarens explosiva 

förmåga på en tre meter sprint. Den explosiva förmågan är en viktig prestationsfaktor 

inom lagidrotter och därför är det värdefullt för en tränare att känna till spelarnas 

kapacitet (Pietraszewski et al., 2015; Russell et al., 2014). Att erhålla denna 

information på spelarna i en innebandyklubb kan vara till stor nytta för en tränare. 

Tränaren kan till exempel använda denna information för att anpassa träningar och 

träningsupplägg för klubben. 

 

Tack till  

Glenn Björklund - Handledare  
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Bilaga 1.                                 

 

Informerat samtycke 

Anmälan: 

  

Jag …………………………………………… (deltagaren) anmäler mig frivillig att delta I detta experiment från 

februari 2016. 

 

Mina svar på de följande frågorna är, efter min vetskap, korrekta och jag förstår att de kommer att 

behandlas med yttersta sekretess. Försöksledarna har försett mig med komplett skriftlig information 

om, och jag har förstått, syftet med experimentet och möjliga risker kopplade till experimentet. 

 

Jag förstår att jag kan avbryta experimentet när som helst utan att behöva ange skäl för avbrottet 

eller behöva delta I experimentet mer.  

 

Jag förbinder mig att följa studiens riktlinjer och säkerhetsinstruktioner, undantaget min rätt att 

avbryta enligt ovan. 

 

 

Deltagarens signatur:…………………..………..…………………………… Datum:…………………. 

 

Vårdnadshavares signatur: ………………………………………………….Datum:…………………. 

(för försökspersoner under 18 år) 

 

Jag ……………………………………………………. (försöksledaren) har granskat informationen som 

försökspersonen delgivit och bedömer personen lämplig att delta I detta experiment. 

 

 

Försöksledarens signatur:……………………………..……………………. Datum:…………………. 
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Bilaga 2. 

Uppvärmning 
 

 5 min lugn löpning (eget val på tempo) 

 Sidohopp på båda sidor ca 1 min 

 Bakåtlöpning ca 1 min 

 10 djupa upphopp 

 Lugn löpning sedan ca 5 sekunder sprinter var 30 sekund, 3 

gånger 

 Dynamisk strechning: ca 5 minuter. Ljumskar, lår, rumpa. 

 

 

 


