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ABSTRACT 

 

Syfte och frågeställning: Studien är gjord för att undersöka sambandet mellan den fysiska 

prestationsförmågan hos manliga innebandyspelare på elitnivå och lagets tabellplacering efter 

avslutat grundserie. 

Är det så att det lag som har bäst fysik också uppvisar bäst resultat i form av tabellplacering 

efter avslutad grundserie? 

 

Metod: Fyra lag i den svenska elitserien för herrar, alla med ambitionen att nå slutspelsplats 

valdes ut för att delta i studien. Efter kontakt med lagens ansvariga coacher, där 

förutsättningarna noggrant förklarades angående anonymitet och upplägg etc. testades lagen i 

en rad olika fysiska tester baserade på de grenspecifika krav som ställs på en 

innebandyspelare. De tester som genomfördes var chins, dips, brutalbänk, moment som är 

vanligt förekommande inom fysprofiler. Sprint på sträckorna 10 samt 20 meter, spänst i form 

av hopptesterna squat jump, counter movement jump samt counter movement jump med 

armpendling, harresbana samt en teknikbana, specifik för innebandy.  

 

Resultat: Studien visar att det inte finns något signifikant samband mellan ett lags fysiska 

kapacitet och dess tabellplacering efter avslutad grundserie. 

 

Slutsats: Studien visar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan lagen avseende 

deras fysiska kapacitet. Det finns därför enligt denna studie ingen koppling mellan ett lags 

fysiska förmåga och deras tabellplacering. Ingen rangordning kan således göras utifrån hur 

vältränade ett lag är. Är då fysiken oviktigt i innebandy? Nej, det finns givetvis en grundnivå 

som varje spelare måste ha för att kunna prestera på elitnivå. Studien kan i detta avseende 

fungera som en pilotstudie på en framtida kravprofil för elitspelare i innebandy. Detta då den 

kan användas för att fastställa inom vilka gränser delar av den fysiska kapaciteten för en 

elitspelare bör vara.
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ABSTRACT 

 

Aim: this study is performed to examine if there is any correlation between the physical 

ability and the performance capacity in male floorballplayers on elite level 

Is it so, that the team who has the best physical ability, also is the team who shows the best 

results after finishing the ground-league? 

 

Method: four teams in the Swedish first division, all with the ambition to reach play-offs, 

were chosen to participate in the study. After contacting the coaches of each team, where the 

aim was clearly explained about anonymity and purpose of the study etc. The teams were 

tested in several different physical tests, based on the specific physical demands for elite floor 

ballplayers. The test-battery used was: chins, dips, belly-back, sprint 10 and 20 meters, squat 

jump, countermovement jump, and countermovement jump with arm-swing, harres and a 

specific floorball technique-course. 

 

Results: the study shows that there are no significant correlation between a team’s physical 

capacity and their position in the table after finishing ground-league. 

 

Conclusion: the study shows that there is no significant difference between the team’s 

physical capacities. Therefore, according to this study there are no significant correlation 

between a team’s physical capacity and their final position after finishing ground-league. No 

ranking can there therefore be done due to a team’s physical capacity. So is the physical 

capacity of no importance? No, there is of course a certain ground level that each player must 

reach to be able to perform on elitlevel. This study can therefore be used as a pilot study for a 

future physical performance profile for male elite floor ballplayers. It can be used to establish 

the limits of physical capacity, which elite floorballplayers should achieve. 
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Bakgrund  
 
1.1 Innebandy och dess historik 
 
1981 bildades det svenska innebandyförbundet 1. Då var det 35 föreningar i Sverige som 

samlats under en förbundsflagga för att göra källar- och motionsidrotten innebandy till en 

accepterad idrott. Utvecklingen sedan dess har varit explosionsartad. När vi idag skriver år 

2005 kan Svenska innebandyförbundet räkna in fler än 130 000 spelare som innehar 

spelarlicens för idrotten2 . Samtidigt beräknar man att närmare 500 000 personer totalt spelar 

innebandy i någon form. Totalt spelas floorball, som är dess internationella namn, i mer än 35 

länder3. 

Flertalet av dem som utövade innebandy innan åren 98/994 var seniorer. Ungdomssidan var 

under innebandyns tidiga år något eftersatt men väl under uppbyggnad. Merparten av dessa 

seniorer var spelare som slutat i andra idrotter så som ishockey, fotboll eller basket och 

sporten fick ett rykte om sig att vara en sport för dem som inte räckte till i andra idrotter.  

 

Den främsta kritiken mot idrotten innebandy har varit den generellt sett dåliga fysiken hos 

elitspelare. Innebandyspelare har under tidigare år haft rykte om sig att vara betydligt sämre 

fysiskt tränad än andra elitaktiva i andra idrotter i Sverige, men idag visar sporten upp 

jämförbara resultat med andra elitidrotter5. Motargumenten från innebandyns sida har varit att 

man inte har samma träningsförutsättningar som de stora idrotterna har, samt att den fysiska 

kapaciteten inte äger samma status inom innebandyn då sporten företrädesvis vill vara en 

idrott för liraren, dvs. en idrott där en spelare med teknik och spelsinne ska kunna få visa upp 

sig för sin publik utan att man ska kunna eliminera denna med fysiskt och mindre 

teknikanpassat spel. Svensk och internationell innebandy har länge marknadsfört sig som 

lirarnas sport.  

 

Den tendens man ser idag i svensk innebandy är att spelet är mycket fysiskt. Visserligen är 

regelrätta tacklingar där en spelare med fart kolliderar med en annan spelare inte tillåtet i 

innebandy men kroppskontakt av sådan karaktär att en spelare stoppar en annan spelare med 

den egna kroppen som verktyg är tillåtet enligt regelboken. Dock är gränsen hårfin mellan 
                                                 
1 Mattias Tönnheim och Jonas Sjövall, Innebandy Hooked On A Feeling, Vällingby (Strömbergs bokförlag) sid. 
12 
2 http://www.innebandy.se/t2.asp?p=19825  2005-04-20 
3 http://www.floorball.org/history.htm  2005-04-20 
4 http://www.innebandy.se/t1.aspx?p=19616&x=1&a=91319 2005-04-20 
5 Rickard Nilsson, Bosöns Elitidrottscentrum  
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kroppskontakt och tackling och det är upp till varje domarpar att göra en bedömning av vilket 

slag det är. Den bakomliggande faktorn till det ökade fysiska spelet är att förbundsdomarna i 

Sverige fick direktiv från Svenska innebandyförbundet att det fysiska spelet skulle ges ökat 

spelrum på innebandybanan. Man hade under en längre tid känt att publikens önskan var att se 

ett mer aggressivt och fysiskt spel. Genom detta direktiv hoppades man att mer publik skulle 

intressera sig för innebandy. Direktivet utfärdades till säsongsstarten 2000/20016. 

 

1.2 Egna funderingar 
 
Är det så att innebandyn fortfarande kan ses som ”lirarnas sport”, eller är det så att det lag 

som har bäst fysik också är det lag som klarar sig bäst i form av prestation på banan? Genom 

detta väcktes tanken på att koppla den fysiska statusen till prestationen, då vi med ganska stor 

precision skulle kunna koppla lagens fysiska status gentemot den prestation som visades efter 

avslutad grundserie, dvs. 22 omgångar. Med prestation menar vi här helt enkelt lagets 

gemensamma framgångar i serien dvs. antalet vunna matcher och slutlig poängställning.  

 

1.3 Tidigare forskning & undersökningar 
 
Innebandyn är idag ett område med ytterst lite gjort vad det gäller vetenskapliga 

undersökningar. Av de sökningar som vi gjort på PubMed och andra sökmotorer7, så har 

nästan bara artiklar om skador eller fysiska undersökningar på motionärer med anknytning till 

innebandy hittats. Just de senare är dock gjorda under den tiden då innebandyn växte, åren 

1982 till -89, och är därför inte aktuella. Sporten har utvecklats mycket på flera plan och 

därigenom så har även de fysiska kraven ändrats på de aktiva. Det vi fann i forskningsväg 

som vi tycker är värt att notera är en undersökning gjort 20038 på två svenska lag, ett elitlag 

samt ett lag från näst högsta serien. Studien syfte är att fastställa ifall det skiljer i fysisk 

kapacitet mellan lag i olika divisioner och om det i så fall är det som är avgörande för vilken 

divisionstillhörighet man har. Studien fastställer att det inte finns någon signifikant skillnad i 

fysisk kapacitet mellan lagen i studien och att det därför måste finnas andra faktorer så som 

taktik eller teknik m.m. som är avgörande för vilken divisionstillhörighet man har. Det finns 

dock andra studier visar på ett samband mellan fysisk kapacitet och framgång i 

seriesystemet9. Studier inom andra lagidrotter har visat att det finns ett samband mellan ett 

                                                 
6 Nyström Roger, förbundsdomare med VM-meriter, intervju. 
7 se lista för litteratursök 
8 Anders Holmberg m. fl.  Fysisk prestationsförmåga hos manlig innebandyelit (Idrottsmedicin 3/03) 
9 Ibid. 
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lags fysiska kapacitet och dess prestationsförmåga. Bland annat gjordes en undersökning på 

två norska lag inom fotboll i högsta divisionen där man ser ett samband mellan fysisk 

arbetskapacitet och resultat i form av tabellplacering10. En studie gjord på lag i den Ungerska 

förstadivisionen visar att de lag som placerade sig på platserna ett till fyra i sluttabellen också 

placerade sig i samma ordning avseende medelvärdet på spelarnas maximala 

syreupptagningsförmåga före säsongsstart11. 

 

1.4 Strukturella förutsättningar gällande tävling för innebandy. 
 
En innebandymatch är 60 minuter lång. Den är uppdelad i 3 perioder om 20 minuter vardera 

och varje period spelas som effektiv tid, dvs. klockan stannar varje gång ett spelavbrott 

inträffar. Planen är 20 meter bred och 40 meter lång och spelplanen är avgränsad runt hela 

banan av en sarg. Ett spelarbyte motsvarar 45-60 sekunder arbetstid med 45-60 sekunder vila 

därefter. Det vanligaste bland Sveriges elitlag idag är att man använder sig av 10 utespelare, 

dvs. två formationer med fem spelare i varje. Därav den kontinuerliga bytesfrekvensen. 

Återhämtningstiden mellan varje period är 10 minuter. Mot bakgrund av detta ser vi att det 

mesta av arbetet sker anaerobt12 men att det totala arbetet bedrivs under en kontinuerlig period 

av 80 minuter med två längre (10 min. vardera) pauser, vilket påverkar den aeroba13 

kapaciteten.  

 

Innebandyn innehåller ett stort antal start och stopp, korta ruscher med tvära 

riktningsförändringar och detta i kombination med att man ska koordinera hand-klubba-boll 

gör att musklerna i vader, ben, höft, buk och rygg blir viktiga för den totala 

prestationsförmågan14. Att vara explosivt tränad är också viktigt då man genom ökad snabbhet 

och reaktionsförmåga kan vara snabbare än sin motståndare in i en situation eller ur den 

samma.  
 

Mot bakgrund av ovanstående konstaterar vi att de fysiska egenskaper som är grenspecifika 

för innebandyspel är: styrka, både uthållighetsstyrka och explosivitet, snabbhet, koordination, 

aerob och anaerob arbetskapacitet. Vi har därför valt nedanstående tester för att mäta en 

innebandyspelares fysiska kapacitet.    

                                                 
10  Ulrik Wislöff m. Fl. Strength and endurance of elite soccer players. (Med sci sports exerc 1998;30(3):462-7) 
11 Anders Holmberg m. fl.  Fysisk prestationsförmåga hos manlig innebandyelit (Idrottsmedicin 3/03) Sid 4-11 
12 Jack.H.Wilmore, David.L.Costill Phys. of sport and exercise ,3:e uppl., 196-201.  
13 Jack.H.Wilmore, David.L.Costill Phys. of sport and exercise ,3:e uppl. Human kinetics, 187-196. 
14 Johnny Nilsson Träningslära, Kompendium Idrottshögskolan Stockholm 1997 
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1.5 Prestation 
 
När vi i denna uppsats använder ordet prestation avser vi de resultat som lagen presterar i 

förhållande till en motståndare. Det vill säga ett lags prestationer under grundserien sett till 

slutlig tabellplacering. 

 
1.6 Syfte och Frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att se ifall det finns ett samband mellan ett lags fysiska kapacitet 

och dess prestation i form av tabellplacering efter avslutad grundserie. 

Är det så att det lag som har bäst fysik också uppvisar bäst resultat i form av tabellplacering 

efter avslutad grundserien? 

 

2. Metod 
 

2.1 Urval 
 
Initialt tillfrågades fem lag om medverkan i studien. Den svenska elitserien består av 12 lag, 

där de 8 främsta går till slutspel, lag 9-10 hamnar i ingenmansland. Lag 11 får kvalspela för 

nytt elitkontrakt och lag 12 åker automatiskt ur högsta serien. Lagen valdes ut efter tidigare 

säsongers resultat, spelartrupp, kända nyförvärv, kända spelarförluster, tränarstab samt 

ekonomi.  

 

2.1.2 Lagens anonymitet 
 
Varje lag har garanterats anonymitet. Detta för att ingen ska kunna skaffa sig 

konkurrensfördel genom att i denna uppsats inhämta uppgifter om enskilda spelare eller lags 

fysiska kapacitet. Vi kommer därför inte att redovisa lagens eller de enskilda spelarnas namn. 

Vidare kommer inte den slutliga tabellplaceringen att redovisas då man snabbt skulle kunna 

lista ut vilka lag som deltagit i studien.
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2.1.3 Spelarnas grunddata 

 
Nedan anges spelarnas grunddata i form av medianvärden för ålder, längd och vikt samt antal 

(N) testpersoner. 

Tabell 1.  

 
Lag Ålder (år) Längd (cm) Vikt (kg) N 

 
 
1 24 ± 4,4 182.5 ± 6,5 77 ± 7,9 21 
 
2 26  ± 3,7 182 ± 5,7 75 ± 5,4 13 
 
3 23.5 ± 2,7 183 ± 7,1 75 ± 8,7 12 
 
4 25 ± 4,2 182 ± 4,4 80 ± 6,4 12 

Värden avser medianvärden samt  ±SD (standardavvikelsen) 

 
2.1.4 Exklusionskriterier 
 

Då testerna för lag fem skulle genomföras var antalet testpersoner begränsat av skador och 

sjukdomar inom laget. Av de nio testade spelarna var endast fyra spelare kvar i truppen när 

säsongen startade. De övriga fem var spelare som testades för en eventuell plats i laget men 

som av lagets tränarstab bedömdes ha för dåliga kvaliteter för elitspel. Vi har därför valt att 

helt utesluta lag fems resultat från denna studie. Studien bygger därför på fyra lags resultat. 

 

Tre av de totalt tio testerna har liten eller ingen relevans för målvakter. Dessa tester är sprint 

10 och 20 meter samt teknikbanan. En målvakt spelar större delen av matchen i knästående 

position och använder inte klubba. Vi har därför valt att ta bort samtliga målvakters 

testresultat  i denna studie. 

 

2.2 Tester 
 
2.2.1 Val av tester 
 
I valet av tester för att göra bedömningen av lagens fysiska kapacitet tittade vi på de 

förutsättningar som gäller för match (se 1.4). De egenskaper vi fastställde som viktiga var 

styrka, snabbhet, explosivitet, koordination, kondition och teknik, utan inbördes rangordning.  

För att testa de olika fysiska delkapaciteterna användes följande tester: 
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Chins – för att testa muskelstyrkan i axlar och rygg.15  

Dips – för att testa styrkan i bröst-, bakre överarm- och axelmuskulatur. 16  

Brutalbänk – för att testa styrkan i hela bålböjarmuskulaturen17   

Squat jump, counter movement jump samt counter movement jump med armpendling för att 

testa explosiviteten.18 19                            

Sprint 10 samt 20 meter för att testa snabbhet och accelerationen.                    

Harrestest för att testa koordination, smidighet och balans.20                          

Teknikbana för att testa hur skickliga spelarna är med klubba och boll i en för innebandyn 

matchliknande situation.21      

 

2.2.2. Lagens åsikter kring testerna 
 
Samtliga tränare godkände genomförandet av ovan angivna tester. Det man opponerade sig 

emot var alla former av maximala aeroba eller anaeroba tester. Samtliga lags tränare ansåg att 

det skulle störa lagets säsongsplanering då man befann sig i fel läge för att utföra maxtester 

vid dessa tidpunkter, baserat på lagens rådande träningsperiodisering.  

 
2.2.3 Reliabilitet och validitet 
 
För att säkerställa att alla testpersoner utförde alla tester korrekt och i samma ordningsföljd, 

upprättades ett testprotokoll. Varje test har haft ett antal givna regler som varje testperson 

(TP) måste följa. Detta för att säkerställa att samtliga TP utfört testerna på samma sätt. De 

tester som använts är vedertagna och används kontinuerligt i liknande sammanhang, förutom 

teknikbanan.  

 
2.3 Testernas genomförande, syfte och mätområde 
 
2.3.1 Chins 
 
Testutförandet går till så att man har ett räcke ca. två meter ovanför marken. TP fattar räcket 

med bägge händerna supinerat, avståndet mellan händerna är lika med TP:s axelbredd, vilket 

man har mätt upp och markerat på räcket. Benen hålls i en vinkel om 45 grader och är 
                                                 
15 Emanuel Christiansson m.fl. Testmanual funktionella tester IdrottsHögskolan (IH) Stockholm 2003, sid 9-11  
16 Emanuel Christiansson m.fl. Testmanual funktionella tester (IH) Stockholm 2003, sid 15-17 
17 Emanuel Christiansson m.fl. Testmanual funktionella tester (IH) Stockholm 2003, sid 21-23 
18 Goran Markovic m. fl. reliability and factorial validity os squat and countermovement jump tests (Jour. Of 
strenght and conditional research 2004, 18/3) sid 551-555 
19 Emanuel Christiansson m.fl. Testmanual funktionella tester (IH) Stockholm 2003, sid 30-34 
20 Emanuel Christiansson m.fl. Testmanual funktionella tester (IH) Stockholm 2003, sid 36-37 
21 Richard Gårdman. Håkan Bergström. Bana för tekniktest av I.B spelare, IH Stockholm 2004.  
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korslagda. Varje uppgång skall TP:s haka vara i nivå eller över stången, vid nedgång ska 

armarna vara raka innan man får vända upp igen. Man får inte sprattla med benen för att få 

extra kraft i upphävet. En sådan repetition räknas bort. Resultat erhålls i maximalt antal 

korrekt genomförda repetitioner. 

Syfte: Mäta TP:s styrka i kappmuskeln samt bicepsmuskeln.     

 

2.3.2 Dips 
 
Testutförandet går till så att man har en ställning, t.ex. en barr el dylikt, som möjliggör att TP 

kan fatta om en stång på vardera sidan om kroppen samt höja och sänka kroppen utan att 

nudda marken. Stången, handtagen, skall ställas in efter testpersonens axelbredd. I 

startpositionen är TP:s armar raka, han genomför sedan en dip (sänker sig ned) tills dess att 

överarmarna är parallella med stången. Armbågsleden skall då ha en vinkel om 90 grader. 

Benen skall hållas i 45 grader samt vara korslagda. Därefter skall TP trycka sig upp med 

armarna tills de är sträckta fullt ut innan en ny dips påbörjas. Man får inte sprattla med benen 

för att få extra kraft i uppgången mot sträckta armar. Resultat erhålls i maximalt antal korrekt 

genomförda repetitioner.  

Syfte: Mäta styrkan i bröstmuskulatur, bakre överarmsmuskeln samt axelmuskulaturen 

 

2.3.3 Brutalbänk 
 
Testutförandet går till så att TP hänger i knävecken på en plint eller liknande med en vinkel 

om 90 grader i knäleden. TP fattar med tre fingrar tag i ett gymnastikband och placerar detta 

bakom nacken. Bandets längd bör anpassas så att händerna täcker öronen, armbågarna pekar 

då rakt fram. TP skall vid teststart ha ryggen rak mot plintens sida. Därefter påbörjas resning 

till sittande ställning. Armbågarna skall vid resningens övre läge vara i kontakt med 

knäskålen. Därefter kan TP åter sänka kroppen till hängande position igen. Man får inte 

studsa med ryggen mot plinten för att få en studseffekt, utan ryggen skall landa mjukt mot 

plinten vid nedgång. Resultat erhålls i maximalt antal korrekt genomförda repetitioner.  

Syfte: Mäta styrkan i bukmuskler och höftflexorer. 

 

2.3.4 Squatjump, counter movement jump samt c m j med armpendling 
 
Squat jump, testutförande går till så att TP ställer sig med benen böjda, knäleden i 90 grader 

(sittande på huk) ryggen rak och händerna fäst vid sidan. Från denna utgångsposition hoppar 

TP rakt upp i luften och landar sedan på samma ställe. (Rakt upp och rakt ner.) Händerna 
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bibehålls vid höften under hela hoppet. Landning sker på främre delen av foten med raka ben. 

Testet går ut på att man hoppar så högt som möjligt. Mätning av hopphöjd görs med hjälp av 

ett system som heter Ivar jump system22. Systemet bygger på att fotoceller registrerar när TP 

lämnar golvet och sedan landar igen. Tiden mellan upphopp och landning omvandlas sedan 

till höjd i centimeter av apparaturen. 

Testresultatet erhålls i antal centimeter, ju högre värde desto bättre resultat. 

Syfte: Mäta explosiv styrka i lår , höftextensorer och vadmuskulatur. 

 

Counter movement jump, motdragshopp (fritt översatt). Testutförandet går till enligt följande: 

TP startar från upprätt position med armarna vid sidan. TP gör därefter en knäböjning med ett 

direkt påföljande maximalt upphopp. Hoppet sker rakt upp och rakt ner, startar och landar på 

samma punkt. Händerna skall under hela hoppet vara fästa vid höften. Landning sker på 

främre delen av foten med raka ben.  

Syfte: Mäta explosiv styrka i lår, höftextensorer samt vadmuskulatur. 

  

Counter movement jump med armpendling. Testutförandet går till så att TP startar från 

upprätt stående med armarna hängande fritt. Därefter görs en knäböjning med armpendling 

bakåt och påföljande maximalt vertikalt upphopp med armpendling framåt/uppåt. Landning 

sker på främre delen av foten med raka ben.  

Syfte: Mäta explosiv styrka i rygg och bukmuskulatur, lår, höftextensorer samt vader 

 

2.3.5 Sprint 
 
Sprint 10 meter samt 20 meter. Testutförandet sker genom att man mäter upp en sträcka om 

först 10 meter och sedan 20 meter. TP springer sedan sträckan 0-20 meter i en följd. Starten 

sker från stillastående position där bägge fötter har kontakt med underlaget, med valfri fot 

placerad framför den andra för att ge maximal startförberedelse. TP får inte gunga, småhoppa 

eller svaja vid startögonblick. Testet sker på tid. Mätning av tiden sker med hjälp av Ivar run 

system23, där fotoceller används. Dessa celler är placerade vid start, vid 10 meter och 20 

meter. Därmed får man TP:s värden för bägge sträckor med ett lopp utan att behöva dela upp 

sprinten i två olika lopp.  

                                                 
22  Jukka T. Viitasalo m. fl. Photocell Contact Mat: A New Instrument to Measure Contact and Flight Times in 
Running.( Journal Of Applied Biomechanics 1997;13) 254-266 
23 Jukka T. Viitasalo m. fl. Photocell Contact Mat: A New Instrument to Measure Contact and Flight Times in 
Running.( Journal Of Applied Biomechanics 1997;13) 254-266 
 



 14

Syfte: Mäta hur snabb man är på de två sträckorna. Vidare är det ett bra test på TP:s 

explosivitet. 

 

2.3.6 Harresbana 
Se bilaga 1 
Testet genomförs på en bana som är sex och en halv meter lång och fem meter bred. Man har 

en start och mållinje som är en och samma, dvs. start och målgång sker över samma linje. En 

och en halv meter från denna linje ligger en gymnastikmatta, tunn modell fem centimeter 

tjock, vilken man skall göra en kullerbytta på. Därefter står en kon två och en halv meter från 

mattan centralt placerad i förhållande till startlinjen samt tre häckar av häcklöpningsmodell 

placerade i en treudd med avståndet två och en halv meter i från konen. Man skall runda 

konen och hoppa över en häck, sedan krypa under häcken, runda konen och hoppa över nästa 

häck, återigen runda konen samt hoppa över den sista av de tre häckarna innan man för sista 

gången rundar häcken och springer över mållinjen. Allt detta ska ske på tid. För tidmätning 

använder man Ivar run system24, som har fotocell. Starten sker från stillastående position där 

bägge fötter är i backen, valfri fot placerad framför den andra för att ge maximal 

startförberedelse. TP får inte gunga, småhoppa eller svaja vid startögonblick.   

Syfte: Harrestestet är avsett att mäta en spelares koordination, smidighet och explosiva styrka 

 

2.3.7 Teknikbana 
Se bilaga 2. 

Teknikbana är indelad i två huvudmoment nedan beskrivet under delmomenten 1.1 – 1.5 samt 

2.1 – 2.4.  
 

Del 1.1 
Sicksack 
 
3 meter upp från startlinjen startar man med att sätta koner med 1 meters mellanrum upp till 

halva mittplan. Total längd 10 meter, antal koner tio stycken. Konerna placeras 10 meter in 

från sargkanten (centralt i banan). Spelaren kommer här att löpa med boll mellan/runt 

konerna. Beroende på ifall spelaren är höger eller vänsterfattad kommer ingången till konerna 

att ske på en given markering (se skiss för detalj). Detta för att ingång till delmoment 2 ska bli 

korrekt. 

                                                 
24 Ibid. 
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Denna del av banan testar spelarens förmåga att transportera bollen framåt i banan med små 

riktningsförändringar. Konerna får inte flyttas, skulle någon kon rubbas ur sitt läge lägger 

testledaren till 0,5 sekunder per kona. 

 
Del 1.2 
Rondellen 
 
Efter sicksacken kommer spelaren in i rondellen. Rondellen består av 5 koner placerade i en 

kvadrat om 5x5 meter med den 5:e konen i centrum av kvadraten .I mitten står den 5:e konen 

och den ska rundas 3 gånger innan spelaren fortsätter ut ur rondellen. Spelaren testar här sin 

förmåga att göra större sidledsförflyttningar åt olika håll. Här gäller samma regler som i 

tidigare moment, flyttas endera kon från utgångspositionen blir det tids tillägg med 0,5 

sekunder per kon. 

 
Del 1.3 
Framåtriktad transport i fart. 
 
När spelaren transporterat bollen ut ur rondellen fortsätter han till det nedre hörnet i banan där 

han rundar en kon som står 2 meter in från sargen i höjd med förlängda mållinjen, 3 meter ner 

från 40 meters markeringen. Här är det kontroll av boll under transport framåt som testas. 

Flyttas konen då spelaren passerar ges åter igen ett tidstillägg på 0,5 sekunder.  

 
Del 1.4 
Avslut på mål 
 
Spelaren fortsätter upp mot den kon som står centralt placerad mitt i banan framför målet.  

Konens placering är 16,5 meter framför den främre sargen (40 meters markeringen) på 

kortsidan. Här avslutar han från valfritt avstånd från målet. Tanken är att ju bättre precision du 

har desto längre avstånd tar du skottet ifrån. Spelaren kan om han så vill skjuta från mållinjen. 

Det som avgör är att ju närmare mål avslutet tas desto längre har spelaren att springa tillbaka 

till utgångspositionen. Vice versa, ju längre ifrån spelaren tar avslutet desto kortare sträcka får 

han till utgångspositionen och han tjänar därmed tid. Missar man målet ges ett tids tillägg på 3 

sekunder. 

 
Del 1.5 
Starta om 
 
Spelaren fortsätter tillbaka till utgångspositionen där han tar en ny boll som testledaren lagt 

fram. Spelaren fortsätter in i banan igen om når nu del två. 
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Del 2.1 
Sicksack 
 
Spelaren transporterar bollen mellan konerna i likhet med det första momentets start. Återigen 

gäller regeln om 0,5 sekunder tids tillägg per kon ifall någon av konerna rubbas ur sitt läge. 

 
Del 2.2 
Passning 
 
Då spelaren kommit igenom sicksacken transporterar han bollen runt och förbi den spärrlinje 

som upprättats vid rondellen. Han skall innan han når mittlinjen slå en passning till den 

testledare som står i hörnet på motsatt sida av banan. Passningen måste hamna mellan den kon 

som står placerad 2 meter in från sargen och sargkanten. Spelare fortsätter nu ner mot 

passnings zonen och hämtar upp en ny boll och rundar den kon som står där för att 

transportera bollen upp mot avslutningsområdet i mitten av banan. Missar man 

passningsområdet sker ett tidstillägg om 3 sekunder.  

Passningsmottagaren skall inte passa tillbaka bollen utan stanna den och lägga upp den så att 

spelaren kan hämta upp den själv. Är passningen sådan att bollen försvinner bort från 

passnings zonens område lägger passningsmottagaren istället upp en ny boll åt spelaren. 

 
Del 2.3 
Avslut mot mål 
 
Spelaren som nu åter kommer upp med boll från sarghörnet skall runda konen som står i 

mitten av banan och ta avslut. Återigen gäller regeln att man får skjuta så långt ifrån eller så 

nära man vill. Missar spelaren målet ges ett sekundtillägg om 3 sekunder. 

 
Del 2.4 
Testet avslutat 
 
Spelaren springer efter det att han skjutit mot målet tillbaka till startlinjen och tidtagningen 

stoppas då han passerar den för testet gemensamma start- och mållinje. 

 

 

2.4 Testutrustning och mätinstrument 
 
 
2.4.1 Ivar jump system 
 
Ivar jump system är tillverkat av L N sportkonsult, Lidingö, Sverige. Utrustningen består av 

centralenhet där resultaten anges elektroniskt, en fotocell samt en reflektor som registrerar en 
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persons tid i luften, dvs. de registrerar tiden från upphopp till landning och omvandlar detta 

till höjd i centimeter.  

 

 
2.4.2 Ivar run system 
 
Ivar run system är tillverkat av L N sportkonsult, Lidingö, Sverige. Det består av en 

centralenhet som registrerar testresultatet elektroniskt, tre fotoceller samt tre reflektorer som 

registrerar aktivitet då en försöksperson bryter kontakten mellan fotocell och reflektor. 

 
2.4.3 Chins räcke 
 
Som stång till chins-testerna användes en traditionell stång som är vanlig i de flesta 

gymnastikhallar. Stången mäter 1,9 meter i bredd. Stången kan justeras i höjdled upp till 3 

meter. Den höjd som använts är 2,2m ovanför marken. TP har kunnat använda en plint för att 

nå upp ifall så har behövts. 

 

2.4.4 Dipsställning  
 
För utförande av dipstest har använts en ställning för skivstänger tillverkad av Casall sport 

products AB, Sverige. Stången kan höjas upp till 1,44 m , samt ställas i sidled inom intervaller 

0,22m  – 1,16 m. 

 
2.4.5 Brutalbänk 
 
För testet brutalbänk har använts en plint samt befintliga bänkar för att skapa extra höjd och 

bidra med fritt spelrum för TP att gå ner med huvudet lodrätt mot marken utan att slå huvudet 

i golvet. 

 

2.4.6 Harresbana 
 
Testutrustningen till Harresbanan har bestått av 3 st. häckar med en ställbar höjd av 0,91m. 

Häckarna har en sådan konstruktion att de faller ifall TP inte kommer över dem. Vidare har 

använts en kon med diametern < 35 centimeter. En matta av standardtyp för skolgymnastik 

samt Ivar rum system(se 2.4.2) för tidskontroll. 
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2.4.7 Teknikbana 
 
Till teknikbanan har använts 23 koner av standard typ, en matchgodkänd målbur , sargdelar 

samt oanvända bollar av märket precision eller unihoc. För tidmätning har använts Ivar run 

system med tillhörande fotoceller för start och stopp. Varje TP har använt egen utrustning i 

form av klubba, skor och kläder. 

 

2.5 Statistik 
 
För samtliga testvärden gjordes beräkningar av medel och medianvärden samt spridningsmått 

(range). Utöver detta analyserades materialet för att finna skevhet samt signifikanta skillnader. 

För samtliga beräkningar har statistikprogrammet SPSS 11.0 använts. 

 

3. Resultat 
 
3.1 Databearbetning 
 
Initialt utfördes tester för att utröna om materialet är normalfördelat eller ej. Då några av 

grupperna var skeva genomfördes icke-parametriska tester på undersökningsmaterialet. Först 

genomfördes ett Kruskall-Wallis test för att undersöka om det fanns några signifikanta 

skillnaderna mellan lagens medianvärden. Därefter genomfördes ett Mann-Whitney U test för 

att finna mellan vilka lag de signifikanta skillnaderna fanns (signifikans p<0,05).  De tester 

där skillnader förelåg var Squat jump, harres bana och teknikbanetestet. Se figur 1. 
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MEDIANVÄRDEN

0

50

100

150

200

Lag 1 183 76 8,0 19,0 17,0 38,7 41,4 49,0 1,8 3,1 10,5 73,1

Lag 2 182 75 6,0 13,5 18,0 34,2 36,6 45,8 1,8 3,1 11,8 56,1

Lag 3 183 75 6,0 15,0 14,5 31,5 35,7 44,7 1,8 3,1 12,1 59,0

Lag 4 182 80 9,5 13,5 14,0 35,2 41,6 46,0 1,8 3,0 11,3 53,8

Längd 
(cm) Vikt (kg)

Chins 
(Antal)

Dips 
(Antal)

Brutalb 
(Antal)

SQJ 
(cm)

CMJ 
(cm)

CMJ (A) 
(cm)

Sprint 
10 (S)

Sprint 
20 (S)

Harresb 
(S)

Teknikb 
(S)

 Figur1. Medianvärden för alla lag i testgruppen. Siffror ovan staplarna avser resultat från 
Kruskal-Wallis test. * indikerar signifikant skillnad (p<0.05). Brutalb=Brutalbänk, SQJ= 
Squat jump, CMJ= Counter movement jump, CMJ(A)= Counter movement jump med 
armpendling, Harresb= harresbana, Teknikb= Teknikbana. 

.951 

.513 

.106 .083 .069
.011* .100 .661 

.742 .254 
.000* 

.000*
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3.2 Signifikanta skillnader vid testresultat för squat jump 
 
Lagens medianvärden för testet squat jump visar att lag 1 (medianvärde 38,7 cm i hopphöjd) 

hade det högsta värdet (se tabell 2). Lag 1 är också det lag som placerade sig bäst i tabellen av 

testlagen. Lag 4 (medianvärde 35,1 cm hopphöjd) hade det näst högsta resultatet på testet men 

var det lag som placerade sig klart sämst i sluttabellen av de fyra testade lagen. Det föreligger 

således signifikanta skillnader mellan lagens testresultat men det stämmer inte överens med 

lagens tabellplacering.  

 

Tabell 2. Resultat för test squat jump.  

Lag Median Högsta Lägsta N 

1 38.7 47.0 27.2 17 

2 34.2 38.7 28.5 13 

3 31.5 35.5 22.6 12 

4 35.1 44.2 30.8 12 
Medianvärde i antal cm, högsta och lägsta värde per lag i cm samt antal testpersoner(N). 

 

Tabell 3. Resultat Mann-Whitney U tester. Squat jump 

 

 

 

 

* indikerar signifikant skillnad (p<0,05) 

 

 

 

3.3 Signifikanta skillnader för testet Harresbana. 
 
Lagens medianvärden för testet Harresbana visar att lag 1 (medianvärde 10,49 sekunder) hade 

det bästa värdet, se tabell 3. Lag 1 är också det lag som placerade sig bäst i tabellen av 

testlagen. Lag 4 (medianvärde 11,32 sekunder) hade det näst högsta resultatet på testet men 

var det lag som placerade sig klart sämst i sluttabellen av de fyra testade lagen. Det föreligger 

således signifikanta skillnader mellan lagens testresultat men det stämmer inte överens med 

lagens tabellplacering, se tabell 5.  

LAG 1 2 3 4 
1         
2 0,018*       
3 0,004* 0,142     
4 0,054 0,786 0,184   



 21

Tabell 4.  Tider Harresbana. 

Lag Median Högsta tid Lägsta tid N 

1 10.49 13.03 9.23 19 

2 11.84 16.00 10.62 13 

3 12.11 14.41 10.27 12 

4 11.32 11.84 10.36 12 
Visar medianvärde i sekunder, högsta och lägsta värde per lag i sekunder samt antal testpersoner (N). 

 

Tabell 5. Resultat Mann-Whitney U tester Harresbana. 

LAG 1 2 3 4 
1         
2 0,001*       
3 0,001* 0,550     
4 0,012* 0,008* 0,009*   

* indikerar signifikant skillnad (p<0,05) 
 
 
3.4 Signifikanta skillnader för testet teknikbana 
 
Lagens medianvärden för testet teknikbana visar att lag 4 (medianvärde 53,81 sekunder) hade 

det bästa värdet. Lag 4 är det lag som placerade sig sämst i tabellen av testlagen. Lag 1 

(medianvärde 73,06 sekunder) hade det klart lägsta resultatet på testet men var det lag som 

placerade sig bäst i sluttabellen av de fyra testade lagen. Det föreligger således signifikanta 

skillnader mellan lagens testresultat men det stämmer inte överens med lagens tabellplacering.  

 

Tabell 6. Tider  Teknikbana.  

Lag Median Högsta tid Lägsta tid N 

1 73.06 84.22 62.11 19 

2 56.14 75.0 52.82 10 

3 59.0 65.0 50.0 10 

4 53.81 60.97 50.94 10 
Medianvärde i sekunder, högsta och lägsta värde per lag i sekunder samt antal testpersoner(N). 
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Tabell 7. Resultat Mann-Whitney U tester Teknikbana. 

LAG 1 2 3 4 
1         
2 0,000*       
3 0,001* 0,307     
4 0,000* 0,76 0,62   

* indikerar signifikant skillnad (p<0,05) 

 

4. Diskussion 
 
4.1 Resultatens relevans för lagens prestationer. 
 

Då det inte föreligger signifikanta skillnader mellan lagens respektive testresultat annat än vid 

3 av testerna kan man konstatera att den fysiska statusen hos ett elitlag inte är den avgörande 

faktorn i hur väl ett lag lyckas i sin prestation. Visserligen är lag 1 det lag som har högst 

testresultat på testerna squat jump samt koordinationsbanan Harres också det lag som hade 

den bästa tabellplaceringen av de 4 testade lagen. Samtidigt är lag 4 det lag som har näst bäst 

resultat på dessa tester men placerade sig klart sämst i tabellen i förhållande till de övriga. 

Lag 1 uppvisar också det klart lägsta testresultatet på teknikbanan, där lag 4 har det klart 

högsta testresultatet. 

 

4.2 Andra faktorer än dom fysiska som påverkar prestationen 
 
De faktorer som påverkar ett lags prestation är bland annat fysik, teknik, taktik samt 

psykologi och mental styrka. Vi har i denna undersökning konstaterat att den fysiska och 

tekniska skillnaden mellan lagen inte är signifikant. Andra faktorer så som taktik, 

idrottspsykologi och mental styrka kan således vara de faktorer som kommer att påverka hur 

laget presterar.  

 

4.3 Aerobt samt anaerobt arbete 
 
I en idrott som innebandy där arbetstiden under match är cirka 45-60 sekunder per byte och en 

match totalt är 60 minuter lång finns skäl att anta att den aeroba men framför allt den 

anaeroba arbetskapaciteten har betydelse. Det hade därför varit, om inte relevant så 

åtminstone intressant, för studien att kunna visa på testresultat för dessa bägge delkapaciteter 

hos respektive lag. Studier inom fotboll visar att den aeroba kapaciteten är viktigt25. Samtidigt 

                                                 
25 Ulrik Wislöff m. Fl. Strength and endurance of elite soccer players. (Med sci sports exerc 1998;30(3):462-7) 
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visar en studie från 200326 att den aeroba och anaeroba kapaciteten inte är en avgörande faktor 

mellan att vara ett elitlag och ett division ett lag inom innebandy.  

 
4.4 Antropometiska krav 
 
Då spelet består av att två lag möter varandra blir det även en hel del fysisk kontakt spelare 

emellan. Regelrätta tacklingar där en spelare med fart kolliderar med en annan spelare är inte 

tillåtet i innebandy men kroppskontakt av sådan karaktär att en spelare stoppar en annan 

spelare med den egna kroppen som verktyg är tillåtet enligt regelboken. Vikt och längd är 

således av betydelse för en spelares totala prestationskapacitet även om den inte är av primärt 

intresse.    

 
4.5 Potentiella felkällor 
 
4.5.1 Testrutin 
 
Vissa av testerna är teknikkrävande så till vida att de måste utföras på ett visst sätt för att 
anses vara godkända. Detta innebär att en ovan testare kan ha svårare att få ett optimalt 
resultat, detta då bristande teknik gör att man kan ödsla energi på ogiltiga repetitioner. 
 
4.5.2 Skador 
 
Kända skador på en spelare har så långt vi känner till stoppat denne från att delta under 
testerna. Gamla skador kan dock fortfarande påverka resultatet.  
 
 
4.6 Avslutande diskussion 
 
Studien visar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan lagen avseende deras 

fysiska kapacitet. Det finns därför enligt denna studie ingen koppling mellan ett lags fysiska 

förmåga och deras tabellplacering. Ingen rangordning kan således göras utifrån hur vältränade 

ett lag är. Är då fysiken oviktigt i innebandy? Nej, utan det finns givetvis en grundnivå som 

varje spelare måste ha för att kunna prestera på elitnivå. Det är inom ramen för denna nivå 

som andra faktorer så som taktik, spelsinne, idrottspsykologi och gruppsammanhållning m.m. 

blir avgörande. Studien kan i detta avseende fungera som en pilotstudie på en framtida 

kravanalys för elitspelare i innebandy. Detta då den kan användas för att fastställa inom vilka 

gränser delar av den fysiska kapaciteten för en elitspelare bör vara. 

                                                 
26 Anders Holmberg m. fl.  Fysisk prestationsförmåga hos manlig innebandyelit (idrottsmedicin 3/03) 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Teknikbana del 1. 
 
Bilaga 2. Teknikbana del 2. 
 
Bilaga 3. Harresbana 
 
Bilaga 4. Testprotokoll 
 
 

 
 
 
 



 26

 

 

START/ MÅL

20 M 

40 m 

5 m 

5 m 

10 m lång 
1 m mellan 
varje kon 

1:a konen 3 m upp 
från startlinje 

Bortre konen 8 m in från 

sarg, främre 3 m 

Teknikbana del 2
Bilaga 2. 
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START/ MÅL

40 m 

5 m 

5 m 

10 m lång 
1 m mellan 
varje kon 

1:a konen 3 m upp 
från startlinje 

Teknikbana del 1

In i rondellen, därefter 

ner i hörn, runda kon och 

upp för avslut 

Bilaga 1. 
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Bilaga 3, Harresbana (koordination) 

Tekniska parametrar för harresbana. Visar på avstånd, struktur samt löpriktningar. Se 2.3.6 för 

utförande. 

 
2,5 m 2,5 m

2,
5 

m
2,

5 
m

1,
5

m

Start Mål  
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Bilaga 4.  Test protokoll 
 
 
Testprotokoll- Lag xx 

FF YY SS TT EE SS TT EE RR   
  
  

NN AA MM NN   Personnummer PP OO SS II TT II OO NN   
  
  

    

  
LL ÄÄ NN GG DD   VV II KK TT   AA XX EE LL BB RR EE DD DD   
      
  

T E S T E R 
  
S Q U A T    J U M P CC OO UU NN TT EE RR   MM OO VV EE   

JJ UU MM PP   
CC OO UU NN TT EE RR   MM OO VV EE   
JJ UU MM PP (( AA ))   

  
  
C H I N S DD II PP SS   BB RR UU TT AA LL BB ÄÄ NN KK   
Antal reps 
 
 

Antal reps Antal reps 

  
  
Sprint försök   1 SSPPRRIINNTT  FFÖÖRRSSÖÖKK      22  

  
 
 
 

 
HH  AA  RR    RR    EE  SS  TT  EE  SS  TT  
  
HH ÄÄ CC KK HH ÖÖ JJ DD   TT II DD   (( SS ))   KK RR OO PP PP SS VV II KK TT   
      
 

11   22   33   11   22   33   11   22   33   
                  

1100  2200  1100  2200  
  
  

      


