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Inledning 
 
Bandy är en fysiskt krävande idrottsgren och för att genomföra en match ställs det stora krav 
på utövarens arbetskapacitet, styrka etc.1 Det är även en komplex idrott som p g a  sitt 
böljande spel, fram och tillbaka, tvingar spelarna att hela tiden justera sin hastighet för att 
kunna följa med i spelet.2 
 
Bandyn spelas på en isyta som är mellan 90-110 meter lång och 45-65 meter bred. En 
bandymatch spelas mellan två lag, vardera bestående av 11 spelare på planen, utöver dessa får 
man använda sig av 4 avbytare varav en målvakt och en junior som sitter ”gratis” på bänken. 
Matcherna spelas i 2*45 minuter med en paus däremellan på ca 20 minuter. Matchen döms av 
tre stycken domare (en huvuddomare och två linjemän)3. 

 
Figur 1. Årsplanering (förslag) från Svenska Bandyförbundet.

4 
 
Säsongen för en bandyspelare är ca 11 månader. Under mitten av april till början av augusti är 
det oftast helt ”isfri” träning. Här är uppbyggnadsfasen och kondition, snabbhet och styrka 
tränas flitigt.5 
 
I mitten av augusti däremot går de flesta lag på is och tränar då på rink fram till slutet av 
oktober. Det är en specificeringsperiod där mängden är ganska hög.  

                                                 
1 Göran Agnevik & Anders Lundin. Idrottsfysiologi Bandy Rappport nr 9 (Stockholm: Trygg-Hansa 1972) s. 9 
2 Tomas Wiker. Kartläggning av elitbandyspelare med GPS som verktyg. (Regionalt Elitidrottscentrum Dalarna-
Gästrikland-Hälsingland 2005) s. 11 
3 Kjell Edberg m fl. Hur påverkas åkhastigheten av styrka och teknik i bandy? (Stockholm: Specialarbete GIH 
1991) s. 6 
4 Utbildningsmaterial Svenska Bandyförbundet tillhandahållet av Rolf Käck  
5 Ibid. 

Namn Ålder År
Mål/delmål
Månad Jun jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj

Period     Allm. period    Spec. period   Tävlingar/serie Återhämtning

Huvudmål World cup         Serien

Läger Läger Läger Läger

Test Test Test Test Test

Hälsostatus Hälsa Hälsa Hälsa

Formstatus Topp Topp Topp Topp Topp

Träningsmängd Hög Hög Hög

Träningsintensitet Hög Hög Hög Hög Hög Låg Låg
Tim/v

12

10

8

6

4

2

Jun jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj

Snabbhet

Rörlighet

Styrka

Aerob <70%

Aerob/anaerob

Aerob 70 - 80%
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Det är även mycket cuper under oktober månad (bl a. Champions Cup, Svenska Cupen etc.). 
De flesta lagen i allsvenska lagen deltar i de olika cuperna och höjdpunkten är World Cup i 
Ljusdal vid månadsskiftet oktober – november. Där får de bästa lagen från Sverige vara med 
tillsammans med de främsta ryska-, finlänska och norska elitlag.6 
 
I november börjar tävlingserien och den håller på fram till februari då slutspelet börjar. Under 
serien är det ca: två matcher, ibland tre per vecka och resterande dagar ägnas oftast åt träning. 
Under denhär tiden brukar man mäta träningen i intensitet stället för att jobba efter mängd.7 
 
Den tredje söndagen i mars är det SM-final på studenternas i Uppsala där brukar det vara en 
fartfylld och kulturmättad avslutning på säsongen. 8 
 
Syfte 
 
Att granska kraven för hur viktiga de olika delkapaciteterna (fysiologiska och biomekaniska) 
är för en bandyspelare. 
 
Metod 
 
Källorna som ligger till grund för kravanalysen: 

• Träningslära kompendium (Nilsson 1997) som jag kommit i kontakt med under 
föregående kurser. 

• Efter handledning av Mårten Fredriksson kom jag i kontakt med Tomas Wiker (2005) 
på telefon och han gav mig senare en internetadress till GPS- studien som han gjort.  

• Jag har sökt på GIH-bibliotekets hemsida med sökordet: bandy, och hittade då ett 
specialarbete som handlade om hur åkhastigheten i bandy påverkades av styrka och 
teknik (Edberg m fl. 1991). 

• Under en föreläsning kom en serie rapporter från 70-talet upp som förslag på 
vetenskaplig litteratur. Idrottsfysiologi Bandy Rapport nr 9 (Agnevik och Lundin).  

 
 
Sökning i PubMed och SportDiscus med sökordet bandy gjordes, men utan träff med 
relevans. 
 
Johan Pettersson, tränare i BK Derby har han varit ett stöd och hjälpt mig i arbetet att koppla 
teorin mot idrotten på fältet.  
 
Även Rolf Käck på Svenska Bandyförbundet har hjälp mig och försätt mig med förbundets 
egna material angående träningsläran för bandy.  
 
Pierre Styfberg har försätt mig med medelvärden för tester i fysprofilen på elitbandyspelare 
(tillhörande U-19 landslagstrupper 2000-2004). 
 

                                                 
6 Rolf Käck. Utbildningsmaterial 
7 Ibid 
8 Ibid 
(referens 6-8 innehåller en del egna noteringar.) 
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Resultat/Kravanlys 
 
Aerob och anaerob uthållighet  
 
Aerob energiomsättning innebär att man har tillgång till syre (O2) och anaerob betyder 
energiomsättning utan syre. Den anaeroba metabolismen (energiomsättning i olika kemiska 
reaktioner) kan delas in i två olika former, alaktacida och laktacida. Vid alaktacida sker en 
nedbrytning/spjälkning av kreatinfosfat (CP) och adenotrifosfat (ATP) utan bildning av 
mjölksyra (laktat) medan under den laktacida processen blir det en energifrigivning med 
bildning av mjölksyra som följd. 9 
 
Aerob och anaerob metabolism representerar människokroppens energisystem. Kunskap om 
dessa ger således en heltäckande bild av all energiomsättning.10  
 
En studie som nyligen gjorts på bandyspelare m h a en GPS-sändare visar att bandyspelare 
åker ca: 2 mil under matchens 90 minuter. Samma studie visar att mittfältare i bandy kan 
överstiga 85 % av max HF (högintensivt) under mer än tre fjärdedelar av matchtiden. 11 
Mittfältare ligger även på intensiteten 95-100 % av max HF under ca: 21.5 % av den totala 
tiden12.  
 
Tidigare har man i en studie med fem försökspersoner kommit fram till att en bandyspelare i 
genomsnitt utnyttjar 82 % av maximala syreupptaget. Spelare med låg förbränningskapacitet 
kommer alltså ha svårigheter att följa ett högt uppdrivet tempo.13  
 
Tester har gjorts på bandyspelare kontinuerligt de senaste åren och resultaten (medelvärden) 
redovisas i Tabell 1.14 
(Testerna är gjorda på spelare som under tiden för testet har tillhört U-19 landslaget). 
 
GPS-studien som tidigare nämnts har visat att vissa åkningar under match är uppemot 7-9 sek 
i höga farter. Det blir omöjligt för en person att kunna syresätta musklerna då.15  
 
En studie på sju elitbandyspelare gjordes för att se hur mycket laktat de drog på sig vid två 
maximala 90-meters åkningar(se Tabell 2 16). Testet var standardiserat enligt följande. 

• Innan testet togs blodprov för att bestämma blodmjölksyrahalten i vila. 
• Egen uppvärmning 5-10 minuter. 
• Start från stillastående. 
• Två stycken lopp/spelare med fem minuters vila mellan. 
• Blodprov togs inom 30 sekunder efter avslutat lopp. 

 

                                                 
9 Nilsson J. Träningslära (Kompedium Idrottshögskolan i Stockholm 1997) s. 71 
10 Ibid. 
11 Tomas Wiker. 2005 s. 9 
12 Ibid. ff. 7 
13 Göran Agnevik & Anders Lundin. 1972 s. 26 
14 Testresultat från fysprofilen 2000-2005, tillhandahållet av Pierre Styfberg och Rolf Käck 2005  
& Kjell Edberg. m fl. 1991 s. 23, 32 
15 Tomas Wiker. 2005 s. 9 
16 Kjell Edberg. m fl. 1991 ff. 10 
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En analys av de anaeroba processernas andel i energileveransen vid bandyspel visar att många 
moment också ett uttalat krav på just dessa. En träning som syftar till att förbättra den 
individuella anaeroba kapaciteten ses därför som väsentlig17.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1. Medelvärden för VO22max uttryckt i ml-1*kg-1*min-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2. Blodmjölksyrahalt i samband med 90 metersåkningarna (mM/l blod)  
 
Styrka  
 
Man har vid tester kommit fram till att styrkan i quadricepsmuskulaturen (dagligt tal: framsida 
lår) är av stor betydelse för åkhastigheten18. Den eccentriska styrkan visade sig ha ett stort 
samband med åkhastigheten vid ett specialarbete på GIH19. Samma studie visade att 
hamstrings muskulaturen har en liten påverkan på åkningen men att man inte kan se förbi att 
träna dem p g a om för stor skillnad föreligger mellan dessa två kommer det att vara en stor 
skaderisk.. Betoning bör dock ligga på att träna Quadriceps femoris20.   
 

                                                 
17 Göran Agnevik & Anders Lundin. 1972 s. 26 
18 Kjell Edberg. m fl. 1991 s. 36 
19 Ibid. 
20 Ibid. 

År-Månad Antal Range Medel
1978   56 
1991 6 52-72 61 
2002-04  51-65 57 
2002-09  55-65 60 
2004-09  55-66 58 
2005-09  56-66 61 

Namn Vila Lopp 1 Lopp2 
 1,7 

 
5 8,6 

 2,9 
 

2,6 8,5 

 1,2 
 

5 7,3 

 1,9 
 

7,1 9,6 

 1,2 
 

4,4 7,5 

 1,8 
 

2,4 8,8 

 1,7 
 

4 9 

Medel 1,8 4,4 8,5 
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Man gjorde 1991 ett benstyrketest på bandyspelare. Man tog hjälp av mätintrumentet 
”SPARK”, som är ett isokinetiskt mätinstrument för mätning av benstyrka. Den excentriska 
och koncentriska (i hamstrings och quadriceps) muskelaktiviteten mättes i en konstant 
hastighet (180 o/s och 60 o/s).21 
 
(Förklaringar: Ham – Hamstrings, Qua – Quadriceps, Exc – Excentriskt, Kon – Koncentriskt, och SD – Standardavvikelse.) 

 
Namn 180 o/s ham.exc 180 o/s ham.kon 180 o/s qua.exc 180 o/ s qua.kon 

 Nm Grad Nm Grad Nm Grad Nm Grad 
 202 11 106 22 304 44 137 63 
 154 10 68 17 320 63 172 52 
 208 11 90 22 273 59 165 60 
 198 10 98 20 343 43 190 52 
 175 12 118 32 256 48 213 59 
 152 11 83 16 232 49 136 57 

Medel 182 11 94 21,5 288 51 169 57 
SD 25  18  42  30  

 Tabell 3. Maxvärden vid sparkar eccentriskt och koncentriskt i 180 o/sek.22 
 

Namn 60 o/s ham.exc 60 o/s ham.kon 60 o/s qua.exc 60 o/s qua.kon 
 Nm Grad Nm Grad Nm Grad Nm Grad 
 179 7 136 19 249 49 197 67 
 134 19 102 15 287 53 235 70 
 211 11 132 24 275 56 210 74 
 173 20 136 21 318 49 266 63 
 171 14 154 20 237 46 265 71 
 148 10 112 21 195 56 197 60 

Medel 169 13 129 20 260 51 228 67 
SD 27  21  43  32  

Tabell 4. Maxvärden vid sparkar excentriskt och koncentriskt i 60 o/sek.23 

 
Snabbhet 
 
En bandyspelare kan under endast en match, skifta hastighet mer än 1 000 gånger24 och har en 
maxhastighet på upp emot 40 km/h25 dessutom genomför bandyspelare många maxaktioner 
under en match26.  
 
De flesta sprinterna pågick dock ca: 2 sek, och då förflyttar sig spelare (lite beroende på 
position) 18-22 meter. Forwards hade vissa sprinter upp emot 9 sekunder där är förflyttningen 
uppemot 79 meter.27  
 
I GPS-studien så tror man att det kommer bli viktigare med en mer utpräglad 
snabbhetsuthållighet, där man gör maximala 5-10 sekunders åkningar flera gånger per 
match.28  
                                                 
21 Kjell Edberg. m fl. 1991. s. 15 
22 Ibid s. 21 
23 Ibid.  
24 Tomas Wiker. 2005 s. 7 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid.  
28 Ibid. s. 11 
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 Tabell 5. Snabbhet, testad på bandyspelare (löpning). Tid i sekunder (medelvärde) på angivna sträckor vid given tidpunkt.29 
 
Rörlighet  
 
Rörlighet kan ha betydelse i bl a idrottssammanhang eftersom: 

• En god rörlighet kan verka prestationshöjande inom vissa idrotter. Inom bandyn krävs 
enligt min mening ett visst rörelseomfång i vissa leder för att man ska få till ett 
effektivt tekniskt utförande. 

• God rörlighet kan verka skadeförebyggande då den minskar risken för muskulatur, 
senor och ligament etc. utsätts för extremt stor relativ uttöjning vid rörelser med 
mycket stort led rörelseutslag30. 

 
Inom bandyn har jag aldrig sett till några rörlighetstester och jag har aldrig stött på några 
rörlighetskrav.  
 
Jag vet många bandylag som tränar styrka, även om inte det finns några bestämda 
rörlighetskrav för bandyspelare och deras kroppsposition i skridskoåkningen så kan jag tänka 
mig att det finns rörlighetskrav för en knäböj. 
 
Koordination  
 
Det är många saker som man måste ta hänsyn till under en bandymatch, därför är motorik 
eller koordination en viktig faktor. Ju lättare man har att behärska klubba och skridskor samt 
nya lägen, ju bättre är man på att behärska bollen.31  
 
Jag, pesonligen, tycker att bandy är en ”open skill idrott” d v s situationen förändras hela tiden 
när med- och motspelare rör sig etc. Typiskt för motoriskt skickliga individer är att de vid 
behov tycks kunna tolka en situation snabbt med ett minimum av information32. 
 

                                                 
29 Testresultat från Fysprofilen 2000-2005, tillhandahållet av Pierre Styfberg och Rolf Käck 2005 
30 Johnny Nilsson. 1997 s. 10 
31 Johan Pettersson. Intervju. Tränare för BK Derby och fd. Förbundskapen för U-17 landslag i bandy (12/10-
05). 
32 Johnny Nilsson. 1997 s. 31 

År-månad 10 m 20 m 30 m 
2000-06 1.68 2.99 4.25 
2000-08 1.77 3.09 4.33 
2002-04 1.7 3 4.24 
2002-09 1.69 2.97 4.21 
2004-09 1.76 3.1 4.33 
2005-09 1.7 3 4.22 
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Diskussion  
 
En bandyspelare åker alltså ca: 2 mil under 90 minuter och under den tiden kan en mittfältare 
överstiga 85 % av max HF under mer än tre fjärdedelar av matchtiden. Grunden är alltså en 
god aerob förmåga.33 Spelare med låg förbränningskapacitet kommer alltså ha svårigheter att 
följa ett högt uppdrivet tempo. Konditionsträning är alltså en central del i en bandyspelares 
förberedelser.34 
 
Den s k anaeroba tröskeln har satts till 4 mM/l blod. I figur 1 kan vi se att bandyspelare kan 
överskrida den35.En stor högerförskjutning på lakattröskeln är alltså att föredra. 
 
Att man inom bandyn har så långa åkningar som 7-9 sekunder i höga farter är intressant. Det 
blir omöjligt att få tillräckligt med syre till musklerna då och en god anaerob förmåga krävs. 
 
Hur ser jag då på skridskoåkning och dess styrkekrav? Skridskoåkning är hela tiden dynamisk 
men med statiska inslag när du sjunker ner i ”skridskoposition”. Jag har tidigare nämnt att jag 
tagit hjälp av en GPS-studie.  Där beskriver man att man funnit att en bandyspelare kan göra 
upp emot 1000 hastighetsförändringar under en match.36 Av egen erfarenhet så kommer det 
många situationer i en match där man blir tvungen att från en lägre fart fort accelerera in i en 
ny. Där kommer den explosiva styrkan och snabbhet in som en viktig kugge. 
 
När vi pratar snabbhet så kan jag bara citera Johan Pettersson: ”Den som kommer upp i max 
fart snabbast får ju motståndaren bakom sig”. Här kan jag se ha en stark koppling mot den 
explosiva styrkan.  
 
Ger en förbättrad excentrisk styrka en snabbare åkning? Tydligen gör den det. En ökning av 
den excentriska styrkan i Quadriceps femoris har en koppling till åkhastigheten37. Betyder det 
då att man bara ska träna excentriskt? Eftersom jag tidigare sagt att skridskoåkning hela tiden 
är dynamisk men med statiska inslag när du sjunker ner i ”skridskoposition”, vilket blir 
viktigast då? Träna excentriskt eller träna som du åker? 
 
Av egen erfarenhet betyder inte uthållig styrka så mycket i försäsongsträningen, den blir svår 
att simulera. Vissa lägger ner timmar på skridskoimitation men jag är lite skeptisk till det. 
Uthållig styrka är en egenskap som jag personligen tycker tränas bäst på isen 
(specificitetsprincipen), och den har enligt min mening en stark koppling till anaeroba 
(laktacida) processer. Enligt min mening är alltså en viktig del men den är svår att träna på 
barmark. Några lag har idag is inomhus (hockeyrink) tidigare än vad som va vanligt för ett par 
år sedan. Där ser jag möjligheter för den uthålliga styrkan och mer anaerob träning bara 
genom de korta avstånden. Spelet kommer att bestå av mer starter och stopp medan man på 
större bana kan hålla en hög grundfart under en lägre tid. 
 
 

                                                 
33 Johnny Nilsson 1997. s. 8 
34 Göran Agnevik & Anders Lundin. 1972 s. 26 
35 Kjell Edberg. m fl. 1991 ff. 7 
36 Tomas Wiker. 2005 s. 11 
37 Kjell Edberg m fl. 1991 s. 36 
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Det viktigaste är att man är tillräckligt stark för sin rörlighet, det är i ytterläge som situationen 
avgörs. Du får en knuff av en motståndare. Därför kan en tanke vara att man inte bara ska 
träna t ex. knäböj i den vinkeln som man är starkast utan att även jobba i lite djupare vinklar 
så att man blir stark ”hela vägen”. Viktiga muskler som jag kan se för en bandyspelare är bl a 
muskler kring höft och bål.38 
 
Jag vågar alltså påstå, med givna fakta och praktisk erfarenhet, att bandy är en komplex idrott, 
till utförandet med många och höga krav. Det är inte lätt att bara sätta fingret på en sak och 
säga att den är viktigast utan det när ett samspel mellan de olika delkapaciteterna som jag kan 
se som en kapacitet i sig.  
 
Dessutom har jag under denna analys inte blandat in några psykologiska faktorer och de är 
minst lika vikiga. Bandy är enligt mig en ”rutinsport” och det är jag inte ensam om att tycka. 
Hur kan det annars komma sig att bandyn har en så hög medelålder som den har? Hur kan det 
komma sig att man kan hålla på fram till 40-års ålder? Med rutin menar jag att man har 
kommit i liknande situationer många gånger och tagit till sig hur man ska göra i just de 
situationerna. Man vågar bl a hålla i bollen utan att vänta för länge.   
 
Att ”lagsportare” borde träna mer individuellt är något som jag personligen hör var och 
varannan dag.  Ett lag består av individer sägs det och det kan jag inte mer än hålla med om. 
GPS-studien har varit det mest intressanta under denna uppgift och där visas det hur HF 
förändras beroende på arbete och att de olika lagdelarna har ju olika slags intensiteter i sina 
olika roller. 39 
 

                                                 
38 Johan Pettersson. (12/10-05). 
39 Tomas Wiker. 2005 
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