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Abstrakt 

 

Inledning: Bandy är en vinterlagsport som innehåller både fysiska och tekniska krav. 

Till författarnas kännedom finns begränsat med vetenskaplig forskning om 

bandyspelares fysiska krav under match. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva 

manliga elitbandyspelares rörelseprofiler utifrån total distans, maximal hastighet, 

medelhastighet, speltid, hastighetszoner och acceleration under matchsituation mellan 

olika spelarpositioner. Metod: Datainsamlingen utfördes med tio hertz GPS-enheter på 

ett elitserielag i bandy från mellersta Sverige under säsongen 2014/15. Sex till åtta 

manliga elitbandyspelare studerades under elva matchtillfällen. Data analyserades både 

deskriptivt och genom envägs variansanalys (ANOVA) för att se signifikanta skillnader 

mellan spelarpositioner. Resultat: Mätningarna visade att spelarpositionen halv 

uppnådde den längsta totala distansen. Anfall hade den högsta medelhastigheten och 

utförde flest antal accelerationer per spelad minut. Spelarpositionen libero, back och 

halv hade den högsta speltiden och det var signifikanta skillnader till mittfält och anfall. 

Libero och back hade i de två långsammaste hastighetszonerna högst procent av total 

distans och utförde flest antal aktioner. Halv, mittfält och anfall hade i de två snabbaste 

hastighetszonerna högst procent av total distans och utförde flest antal aktioner. 

Slutsats: Detta indikerade att halv, mittfält och anfall hade likande resultat och hade de 

största fysiska kraven under match jämfört mot libero och back. 

 

Nyckelord: Bandy, Spelarposition, Rörelseprofil, GPS, Hastighetszon, Distans, 

Medelhastighet, Maxhastighet, Acceleration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Introduction: Bandy is a team winter sport that contains both physical and technical 

demands. To the authors knowledge there is a limited scientific research on bandy 

player’s physical demands during the matches. The Aim: The aim of this study was to 

describe the male elite bandy players movement profiles based on total distance, 

maximum velocity, mean velocity, game time, velocity zones and acceleration during 

the match between different playing positions. Method: Data was collected with ten 

hertz GPS-units in an elite league team in bandy from middle of Sweden during the 

season 2014/15. Six to eight male elite bandy players were examined during eleven 

matches. Data were analyzed both descriptive and with one-way analysis of variance 

(ANOVA) to see significant differences between playing positions. Results: The 

measurements showed that the playing position half preformed the longest total 

distance. Forward preformed the highest mean velocity and performed the most number 

of accelerations per played minute. The playing positions libero, back and half had the 

highest game time and had significant differences to midfield and forward. Libero and 

back had the highest percent of the total distance, and performed the highest number of 

efforts in the two slowest velocity zones. Half, midfield and forward had the highest 

percent of the total distance and performed the highest number of efforts in the two 

fastest velocity zones. Conclusion: This indicated that half, midfield and forward had 

similar results and had the highest physical demands during the game compared to 

libero and back. 

 

Keywords: Bandy, Playing position, Movement profile, GPS, Velocity zones, Total 

distance, Mean velocity, Maximum velocity, Acceleration. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Förord 

 

Vi vill inleda detta examensarbete med att tacka bandyföreningen, deltagarna, lagets 

fystränare och övriga som varit delaktiga i detta arbete. Utan er medverkan i studien och 

ert engagemang hade inte denna studie kunnat genomföras. 

 

Stort tack till vår handledare Sven Blomqvist som väglett oss genom detta 

examensarbete.  
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1. Bakgrund 

1. 1 Bandy som idrott 

Bandy har sitt ursprung i England, där den första bandymatchen spelades redan år 1875 

(Svenska Bandyförbundet, 2013). Timpka, Risto och Lindqvist (2002) beskriver att 

bandy är en vinterlagsport som har sitt största fäste i norra Europa. År 2012 hade 

bandyn 33 615 stycken medlemmar utspritt över 270 föreningar runt om i hela Sverige 

(Riksidrottsförbundet, 2013). Idag har många bandylag gått från att spela utomhus till 

att spela inomhus (Jonsson, 2011). Idrotten har flera varierade spelarpositioner som 

innebär både fysiska och tekniska krav för varje enskild spelare (Häkkinen & 

Sinnemäki, 1990). Svenska Bandyförbundet (2014) skriver att en bandymatch spelas i 

två halvlekar med 45 minuter vardera och en paus i max 20 minuter mellan halvlekarna. 

Varje lag har rätt till en time-out per match som innefattar en minut och tiden läggs 

sedan på den ordinarie matchtiden. Storleken på spelplanen är mellan 60 till 65 meter 

bred och 100 till 110 m lång. Bandy spelas med elva spelare i varje lag där det kan 

finnas upp till fem stycken avbytare, varav en målvakt. Det sker fria byten mellan 

spelarna under en bandymatch och det kan ske när som helst förutom när domaren har 

dömt för hörna. Bollen som används i bandy är i storleken 63 mm i diameter 

(Federation of international bandy, 2011). Bandyspelare har en utrustning som bland 

annat innehåller hjälm, bandyklubba, handskar, hals-, armbågs- och knäskydd (Risto & 

Timpka, 2007).  

 

1.2 Spelarpositioner i bandy 

Sedan tidig ålder har författarna haft ett stort intresse för bandy och utövat idrotten i 

flera år. Detta har tillfört praktiska kunskaper inom bandyn som kan vara till nytta för 

att förstå hur idrotten fungerar. I och med detta har en nyfikenhet bildas för de fysiska 

krav som uppstår vid match. Utifrån författarnas egna erfarenheter och praktiska 

kunskaper beskrivs bandyns olika spelarpositioner på följande sätt: De olika 

spelarpositionerna som förekommer inom bandyn är målvakt, libero, back, halv, mittfält 

och anfall. Angående hur en spelarposition används under match kan skilja sig från lag 

till lag, men generellt finns det en modell hur spelarpositionerna utnyttjas i spelet.  

Målvaktens uppdrag är att förhindra motståndarna från att göra mål. Libero är en typ av 

försvarare vars uppgift är att styra defensiven, förhindra motståndarnas anfall och ha ett 

djup bakåt i spelplanen. Dessutom ska libero användas för att passa bollen bakåt och 
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byta kant under spelets uppbyggnadsfas. Back är en spelarposition som liknar libero i 

stor utsträckning eftersom deras främsta uppgift också är att bryta samt förhindra 

motståndarnas anfall och har ofta en försiktig roll i det offensiva spelet.  

 

Halv är en spelarposition som till största del håller till på kanten mot spelplanen, vilket 

ofta innebär långa åkningar på isen. Spelarpositionen styr till mestadels 

spelfördelningen för offensiven genom att bland annat slå långbollar mot anfall och 

innehar mycket boll under matcherna. Defensivt försvarar halv den yttre delen av 

spelplanen på den egna planhalvan och samarbetar ofta med spelarpositionen back. 

Mittfält är en spelarposition som har en central utgångspunkt och används över hela 

spelplanen. Spelarpositionen utför åkningar offensivt och defensivt i olika riktningar. 

Mittfält ansvarar och styr mestadels speluppbyggnaden tillsammans med halv. Anfall är 

en spelarposition vars främsta 

uppgift offensivt är att göra mål, 

vilket innebär att spelaren är 

positionerad högt upp i spelplanen 

vid motståndarnas backar och libero. 

Spelapositionens defensiva del 

handlar om att försöka pressa 

motståndarnas bollhållare mot 

långsidan av spelplanen för att 

underlätta för resterande 

spelarpositioner i försvarsspelet. 

Figur 1 visar en överskådlig bild av 

bandyns olika spelarpositioner. 

 

1.3 Prestationsförmåga 

Författarna Michalsik och Bangsbo (2004) förklarar att det är flera faktorer som 

påverkar utövarens prestationsförmåga inom idrotten. Det rör sig bland annat om 

individens tekniska, psykiska, sociala, taktiska och fysiska egenskaper. Alla dessa 

faktorer har en samverkan och överlappar varandra vid idrottsprestationer. Hur mycket 

var och en av dessa faktorer påverkar prestationen varierar från idrott till idrott. De 

fysiska krav som uppkommer för en idrottare kan delas in i fyra kategorier. 1. 

Uthållighet i kontinuerlig- eller intervallfrom. 2. Fysiskt arbete med hög intensitet. 3. 

Figur 1 – Överskådlig bild av bandyns olika 

spelarpositioner 
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Snabbhet. 4. Utveckling av stor kraft. Nyckeln till dessa fysiska krav utgörs från 

individens hjärt-kärlsystem, musklernas sammansättning och interaktionen till 

nervsystemet. Även genetiska faktorer har en inverkan på individens fysiska kapacitet 

men kan utvecklas genom träning. Ålder, mognad, kroppsbyggnad och kön är inre 

faktorer som avgör prestationsförmågan. Under match påverkas också 

prestationsförmågan av yttre faktorer som bland annat omgivning, temperatur, underlag, 

utrustning och kost. Eftersom individens fysiska krav påverkas av flera faktorer är det 

gynnsamt att träningen anpassas efter individens olika träningsbehov.   

 

1.4 Definitioner 

I detta avsnitt förklaras olika begrepp och studiens undersökningsvariabler. 

1.4.1 Global Positioning System 

Både Gabbett (2010) och Larsson (2003) beskriver att Global Positioning System 

(GPS)-teknologin från början är utvecklad inom militären och används idag inom såväl 

luft- och sjöfarten. Nuförtiden har GPS-teknologin kommit till användning även inom 

sportområdet av både forskare och tränare. Författarna (Andersson & Johansson, 2006; 

Gabbett, 2010; Larsson, 2003) skriver att GPS-teknologin använder sig av 27 satelliter 

som kretsar runt jordens omloppsbana. Satelliterna skickar ständigt ut kodade signaler i 

ljusets hastighet med tidsinformation till GPS-enheter, som sedan skickar tillbaka 

signalen till satelliten. Därefter jämförs tiden mellan satellitens signalutskick tills att 

satelliten tar emot signalen igen. En GPS-enhet behöver ta emot signaler från minst tre 

stycken olika satelliter för att kunna fastställa den aktuella positionen för GPS-enheten. 

GPS erbjuder en möjlighet att samla in stora datamängder inom en kort sekvens och 

tekniken ger kvantitativ data om bland annat positionering, acceleration och hastighet 

(Dwyer & Gabbett, 2012). GPS-teknologin är en överlägsen metod för att spåra rörelser 

och är ett bekvämt sätt eftersom den är tidseffektiv (Petersen, Pyne, Dawson, Portus & 

Kellett, 2009). 

1.4.2 Rörelseprofil 

Författarna använder i denna studie begreppet rörelseprofil för att beskriva olika fysiska 

färdigheter. Ett vanligt begrepp i liknade studier som denna är begreppet 

rörelsemönster. Begreppet rörelseprofil har valts eftersom rörelsemönster kan 

misstolkas. Ett exempel för att beskriva skillnader mellan rörelseprofil och 

rörelsemönster är att denna studie bland annat ska redovisa bandyspelarnas totala 
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distans och inte spelarens åkstil med låg eller hög tyngdpunkt. Tanken är att begreppet 

rörelseprofil binder ihop variablerna maximal hastighet, medelhastighet, total distans, 

speltid, acceleration samt olika hastighetszoner. Dessutom är begreppet rörelseprofil 

etablerat inom vetenskapen (Chandler, Pinder, Curran & Gabbett, 2014; Hewitt, Norton 

& Lyons, 2014). 

1.4.3 Hertz 

Under studien förekommer ordet Hertz (Hz). Sjöberg (2015) beskriver att en Hz är lika 

med en gång i sekunden. I studiens fall innebär detta att en Hz är detsamma som en 

mätning i sekunden. Det betyder att ju högre hertzfrekvens en GPS-enhet har, desto 

oftare samlas data in per sekund. Detta leder till att tio Hz GPS-enheter är mer 

tillförlitlig och noggrann i mätningar än i jämförelse med fem Hz GPS-enheter (Varley, 

Fairweather & Aughey, 2012). 

1.4.4 Undersökningsvariabler 

Studien använder olika begrepp för att förklara arbetets olika undersökningsvariabler 

vilket är betydelsefullt för att skapa en förståelse för studien. Enligt Catapult Sport 

(2011) definieras maximal hastighet som den högsta uppnådda hastigheten i kilometer i 

timmen (km/h) som en deltagare utför i minst en sekund under en match. Med 

begreppet medelhastighet menas den genomsnittliga hastigheten i km/h under speltiden 

på spelplanen. Den totala distansen är det sammanlagda antalet kilometer (km) en 

spelare åker under en match. Bartlett (2007) förklarar att acceleration enkelt kan 

beskrivas som en ökning av hastighet per tidsenhet. I studien används meter per 

kvadratsekund (m/s
2
) som enhet för acceleration. En acceleration ska minst pågå i 0,6 

sekunder för att den ska registreras.  

 

Hastighetszoner är olika sektioner indelat i km/h där deltagarna befinner sig under 

match. Valet av olika hastighetszoner gjordes utifrån Wikers (2005) 

klassifikationssystem, se tabell I. Ordet aktion syftar till antal registreringar som 

deltagarna utför genom att de passerar mellan de olika hastighetszonerna. En aktion sker 

när en deltagare passerar det lägsta och det högsta spannet i varje hastighetszon som 

varar i minst en sekund (Catapult Sport, 2011).    
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Tabell I - Studiens uppdelning av olika hastighetszoner. 

Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 Zon 5 Zon 6 

Stillastående/ 

glidande åkning 

Lätt  

åkning 

Medelintensiv 

åkning 

Snabb 

åkning 

Sprint Maxsprint 

0 - 4  

km/h 

4 - 15  

km/h 

15 - 20  

km/h 

20 - 25 

km/h 

25 - 30 

km/h 

30 - >  

km/h 

 

1.5 Tidigare forskning 

Wiker (2005) uttrycker att den vetenskapliga forskningen inom bandy innefattar få 

vetenskapliga artiklar. Majoriteten av de vetenskapliga artiklar som finns i bandy har 

syften som undersöker skador och maximal syreupptagningsförmåga (Hildebrand, 2013; 

Häkkinen & Sinnemäki, 1990; Risto & Timpka, 2007; Schoultz & Lindstam, 2013; 

Timpka, m.fl. 2002; Timpka, Risto, Borg & Johansson, 2007). Därför väljer författarna 

att främst använda fotbollsstudier som har syften som liknar denna studie. Flera studier 

visar (Risto & Timpka, 2007; Timpka, m.fl. 2002) att fotboll är en idrott som har ett 

flertal liknelser med bandy, som bland annat storleken på spelplan, laguppställning, den 

fysiska kontakten i spelet och många regler överensstämmer mellan idrotterna. I fotboll 

karaktäriseras idrotten av långvarigt intermittent arbete och förekomster av perioder 

med maximal ansträngning (Randers m.fl., 2010). Även spelarnas fysiska förmåga att 

utföra högintensiva löpningar och accelerationer är en viktig del i idrotten för 

prestationer (Hoff & Helgerud, 2004; Mohr, Krustrup & Bangsbo, 2003). Eftersom 

bandyn har ett flertal likheter med fotbollen anser författarna att detta är något som 

troligtvis kan sammankopplas mellan idrotterna. Det förekommer även andra lagidrotter 

som nämns för att visa det som tidigare gjorts i området utifrån de fem 

undersökningsvariablerna total distans, maximal hastighet, medelhastighet, 

hastighetszoner och acceleration. 

1.5.1 Total distans 

Inom idrotter som till exempel fotboll, rugby, cricket och landhockey undersöker flera 

studier den totala distansen som spelarna utför under match (Ingebrigtsen, Dalen, 

Hjelde, Drust & Wisløff, 2015; Jones, West, Crewther, Cook & Kilduff, 2015; 

Macutkiewicz & Sunderland, 2011; Petersen m.fl. 2009). Hewitt m.fl. (2014) 

dokumenterar att mittfält i fotboll är den spelarposition som uppnår den totalt längsta 
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distansen under match. De lyfter fram att studiens resultat kan användas av både 

coacher och fystränare i syfte av att se vilka fysiska krav som behövs för olika 

spelarpositioner. Resultatet kan dessutom ge värdefull information för att utveckla 

utbildningsprogram, ge återhämtning, utnyttja spelarstrategi och taktik. I en omfattande 

studie av Di Salvo m.fl. (2007) som undersöker bland annat den totala distansen för 300 

elitfotbollspelare redovisar att spelarpositionerna centralmittfält och yttermittfält uppnår 

den totalt längsta distansen på ca 12 km under match. Noteringen från 

spelarpositionerna anfall, ytterback och mittback är att den totala distansen är ca 11,3 

km, ca 11,4 km och ca 10,6 km. Detta är något som styrks av Ingebrigtsen m.fl. (2015) 

som också finner att det är mittfältspositionen som utför den totalt längsta distansen 

under en fotbollsmatch. Den slutsats som Ingebrigtsen m.fl. presenterar är att resultatet 

kan användas som riktvärde för att kunna utforma positionsspecifika träningsprogram 

och för att undvika en fysisk prestationsförsämring under slutet av säsongen. 

 

I rugby förekommer det flera studier som undersöker total distans under match för att ta 

reda på vilka fysiska krav som ställs på de olika spelarpositionerna. Bland annat 

undersöker Gabbett och Seibold (2013) 32 rugbyspelare under fem matcher med tio Hz 

GPS-enheter. I resultatet beskriver de att back är den spelarposition som uppnår den 

totalt längsta distansen på ca 7 km under match. Detta styrker även Cunniffe, Proctor, 

Baker och Davies (2009) som också finner att spelarpositionen back uppnår den högsta 

totala distansen på ca 7,2 km. Gabbett och Seibold (2013) redogör att resultatet kan 

användas för att förbereda rugbyspelare genom tillämpning av olika konditionsövningar 

för att uppfylla de fysiska krav som ställs under en match på varje spelarposition.  

 

I en nyligen utförd studie av Jones m.fl. (2015) undersöker de 33 professionella 

rugbyspelare under 13 matcher med tio Hz GPS-enheter. Resultatet visar att 

spelarpositionen outside back fick den högsta registeringen på ca 6,2 km av alla 

spelarpositioner. Jones m.fl. betonar även som Gabbet och Seibold (2013) att en bredare 

förståelse av de fysiska krav som framträder under match kan ge tränare möjlighet att 

utveckla specifika träningsupplägg utifrån spelarposition. Jones m.fl. (2015) framför 

också att denna förståelse om spelarnas fysiska kapacitet ger tränaren en större 

möjlighet att utnyttja sina taktiska beslut för att optimera prestation under match. 
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Wisbey, Montgomery, Pyne och Rattry (2010) har studerat den totala distansen för 

australiska fotbollsspelare med hjälp av en Hz GPS-enheter. I resultatdelen framför de 

att mittfält är den spelarposition som fick den högsta noteringen på 12.3 km. Detta 

styrks av Dawson, Hopkinson, Appleby, Stewart och Roberts (2004) som bekräftar att 

det är spelarpositionen mittfält som utför den längsta distansen under match. Wisbey 

m.fl. (2010) menar att denna kunskap är något som ger tränare värdefulla insikter till 

träningsupplägg, fysiska förberedelser och kan användas vid matchanalys. 

1.5.2 Maximal hastighet 

Carling (2010) undersöker elitfotbollsspelares maximala hastighethet under match. I 

resultatdelen redogörs det att alla spelare har en genomsnittlig maximal hastighet på 

24,7 km/h. Yttermittfält uppnår den högsta maximala hastigheten på 28,2 km/h. De 

resterande spelarpositionernas maximala hastighet är för centralmittfält och anfall ca 25 

km/h, ytterback 23,7 km/h och mittback 21,6 km/h. Carling betonar att 

individualiserade träningsprogram kan hjälpa spelare att möta de specifika fysiska krav 

som uppstår vid match för en viss spelarposition. Även forskarna Dwyer och Gabbett 

(2012) har studerat den maximala hastigheten för fotbollspelare utifrån olika 

spelapositioner. De belyser att medelsnittet för alla spelarpositioner är 24,5 km/h och 

den högsta noteringen var på 28,8 km/h, vilket bekräftar ovanstående studiens resultat. 

1.5.3 Medelhastighet 

Wisbey m.fl. (2010) undersöker även medelhastigheten på australienska fotbollspelare 

utifrån olika spelarpositioner säsongen 2008 i Australian Football League. Det forskarna 

förmedlar i resultatet är att mittfält visar den högsta medelhastigheten på 7,5 km/h, 

vilket är den högsta noteringen bland alla spelarpositioner. Därefter kommer 

spelarpositionerna försvar och anfall som bägge har en medelhastighet på 6,8 km/h. 

Resultatet ger värdefull information inom träningsmomentet och för fysiska 

förberedelser som kan användas för att på ett bättre sätt klara av de fysiska krav som 

idrotten begär. Studien har dessutom undersökt skillnader i medelhastighet från år 2005 

till 2008. Där presenteras det en signifikant skillnad att medelhastigheten har ökat från 

säsongen 2005 i förhållande till säsongen 2008. Wisbey m.fl. menar att detta tyder på att 

de fysiska kraven kommer att fortsätta förändras med tiden och är något som både 

spelare och tränare bör ha i åtanke för att anpassa träning till de fysiska krav som 

existerar för olika spelarpositioner. 
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Gabbett och Seibold (2013) undersöker medelhastigheten för rugbyspelare. Där noteras 

det att anfall har en högre medelhastighet på 5,4 km/h jämfört med back som har en 

lägre medelhastighet på 4,7 km/h. Gabbett och Seibold förklarar att en inblick kring 

dessa fysiska krav som uppstår vid match kan tillämpas för att utveckla den aeroba 

träningen som kan ge spelarna bättre fysiska förberedelser för att hantera de fysiska 

krav som uppkommer vid match. 

Även Jones m.fl (2015) studerar medelhastigheten under match för rugbyspelare. 

Studien presenterar att spelarpositionerna outside back och half back har den högsta 

medelhastigheten på 4,1 km/h. Därefter kommer inside back som registrerar en 

medelhastighet på 3,9 km/h. Den minsta medelhastigheten har spelarpositionerna tight- 

och loose forward vars notering är på 3.6 km/h. Forskarna belyser att studiens resultat är 

användbar vid individuella och taktiska anpassningar för att förbättra spelarnas 

prestationer. 

1.5.4 Hastighetszoner 

Rampinini, Coutts, Castagna, Sassi och Impellizzeri (2007) undersöker skillnaden för 

fotbollsspelare i spenderad tid av sex olika hastighetszoner utifrån spelarpositionerna 

mittback, ytterback, mittfält och anfall. I den långsammaste hastighetszonen 

(stillastående, 0 - 0,7 km/h) spenderar anfall mest tid och mittfält minst tid, med en 

skillnad på 23 %. I hastighetszon två (gång, 0,7 - 7,2 km/h) tillbringar mittfält minst tid 

och mittback spenderar mest tid. Skillnaden mellan spelarpositionerna är 13 %. Från 

hastighetszon tre, (jogging, 7,2–14,4 km/h) och fyra, (löpning, 14.4–19,8 km/h) är det 

istället mittfält som spenderar mest tid. Mittback och anfall har de två lägsta 

noteringarna och ytterback har den näst högsta noteringen i både hastighetszon tre och 

fyra. I den femte hastighetszonen (snabb löpning, 19,8-25,2 km/h) och i den sjätte 

hastighetszonen (sprint, 25,2-> km/h) är det ytterback som tillbringar mest tid och 

mittback minst tid. Skillnaden mellan spelarpositionerna är hela 38 % respektive 42 % i 

hastighetszon fem och sex. Resultatet ger information till tränare om de fysiska krav 

som uppkommer vid match och som kan vara till underlag för strategiska beslut. 

Dessutom kan denna information bidra till utveckling i ett utbildningssyfte. 

 

Di Salvo m.fl. (2007) studerar elitfotbollsspelares totala distans utifrån fem olika 

hastighetszoner. Samtliga fem spelarpositioner centralförsvar, ytterförsvar, 

centralmittfält, yttermittfält och anfall uppnår sin längsta distans i den första 
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hastighetszonen (0 - 11 km/h) och där centralförsvar åstadkommer den längsta distansen 

på ca 7,1 km. I de fyra snabbaste hastighetszonerna har centralförsvar den lägsta 

noteringen. I hastighetszon två (11,1 - 14 km/h) utför centralmittfält på ca 2 km, vilket 

är den längsta distansen i och den kortaste distansen utförs av centralförsvar på ca 1,4 

km. I den tredje hastighetszonen (14.1–19 km/h) är det ett likartat mönster som 

hastighetszon två, då centralmittfält har den högsta noteringen på ca 2,1 km och 

centralförsvar den lägsta på ca 1,3. Yttermittfält är den spelarposition som utför den 

lägsta distansen i både hastighetszon fyra (19.1–23 km/h) och i hastighetszon fem (23 -

> km/h). I den snabbaste hastighetszonen är distansen för yttermittfält 446 m och 

centralförsvar 215 m. Forskarna förklarar att det behövs särskilda fysiska krav inom 

fotbollen för att säkerhetsställa att spelarna klarar olika taktiska uppgifter. Di Salvo 

m.fl. lyfter fram att det är viktigt att hitta effektiva träningar som förbereder 

fotbollspelare till de fysiska krav som uppkommer under match. Författarna framför 

också att studien kan användas som en utgångspunkt för träningsupplägg som baseras 

på fysiska krav utifrån olika spelarpositioner. 

 

Carling, Le Gall och Dupont (2012) studerar också olika spelarpositioners distanser i 

utvalda hastighetzoner för elitfotbollsspelare. Resultatet presenterats i procent av total 

distans i de fyra hastighetszonerna stillastående (0 - 0.6 km/h), gång (0.7 - 7.1 km/h), 

jogging (7.2 - 14.3 km/h) och till sist löpning (14.4–19.7 km/h). I hastighetszonen 

stillastående är genomsnittet från alla spelarpositioner 1,7 % och för hastighetszon gång 

61, 3 %, jogging 30,3 % och löpning 6,7 %. Carling m.fl. (2012) framhäver lika som Di 

Salvo m.fl. (2007) att resultatet kan användas till planering av olika typer av 

träningsupplägg för spelarna. 

Bradley m.fl. (2009) undersöker sprintdistansen för olika spelarpositioner i fotboll. 

Studien definierar sprint genom att en hastighet på 25.1 km/h ska uppnås. Resultatet 

som studien uppvisar är att yttermittfält utför den längsta sprintdistansen på 346 m. 

Därefter kommer ytterback på 287 m, anfall på 264 m, centralmittfält på 204 m och till 

sist mittback på 152 m. Alghannam (2012) tydliggör att det finns olika fysiska krav för 

olika spelarpositioner inom fotbollen och att en fotbollsspelare behöver ha en anaerob 

förmåga för att kunna hantera dessa högintensiva sprintar som fotboll medför. 

 

I rugby undersöker Cunniffe m.fl. (2009) hur mycket procent av total speltid olika 

spelarpositioner spenderar i varje hastighetszon under match. Resultatet visar att 37 % 
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av den totala speltiden befinner sig spelarna i gång, 27 % lätt jogging, 10 % jogging, 14 

% löpning, 5 % högintensiv löpning och 6 % av matchen sprintar spelarna. Forskarna 

konstaterar att GPS-mätningar utifrån olika hastighetszoner är ett bra instrument att 

använda för att anpassa träningsbelastning till specifika spelarpositioner. Quarrie, 

Hopkins, Anthonya och Gill (2013) framför att det finns stora skillnader mellan olika 

spelarpositioner i rugby och att spelarpositionerna behöver konditions- och 

återhämtningsprogram som är anpassade till spelarpositionerna. Dawson m.fl. (2004) 

understryker att det finns olika fysiska krav mellan olika spelarpositioner i Austrailian 

Football Leauge. De stora huvudfynden som studien gör är att spelarpositionerna full 

forward och full back är mer stillastående, joggar mindre samt utför mindre snabba 

löpningar i förhållande till mittfält. Dawson m.fl. framhäver att denna kännedom kan 

användas till utformning av träning för australiska elitfotbollspelare. Träningen bör 

bland annat innehålla högintensiva övningar med en mycket kort varaktighet varvat med 

lågintensiva övningar som pågår under längre perioder för att anpassa till idrottens 

fysiska krav. 

1.5.5 Acceleration och aktion 

Ingebrigtsen m.fl. (2015) studerar även fotbollsspelarnas accelerationer. En fartökning 

på minst 2 - 2.5 m/s
2 under en halv sekund behöver utföras för att studien ska definiera 

det som en acceleration. Det resultat som studien presenterar är att spelarpositionen 

yttermittfält utför flest antal accelerationer under en match på 105 st. Därefter kommer 

ytterback på 95 st, centralmittfält 85 st, mittback 86 st och till sist forward 83 st. Detta 

visar på att det finns variation i accelerationer mellan olika spelarpositioner och 

resultatet i studien ger därför betydelsefull information till tränare om bland annat 

träningsupplägg. Det bidrar även till att träningen kan bli mer positionsspecifik och på 

så sätt förbättra de fysiska prestationerna för spelarna under match. 

 

I en studie med fem Hz GPS-enheter undersöker Gabbett (2010) landhockeyspelares 

accelerationer. För att en acceleration ska registreras ska en fartökning på minst 0,5 m/s
2 

under minst två sekunder utföras. I studien uppnår försvarare 36 st accelerationer, 

mittfält 44 st och anfall 38 st. Huvudelen av alla dessa accelerationer är i distansen 6 till 

10 m och 11 till 20 m. Med denna kunskap kan tränare för landhockeylag 

individanpassa sina träningsupplägg som stimulerar spelarna på ett bättre sätt för att 

möta de fysiska krav som uppkommer vid match. 
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Di Salvo m.fl. (2010) undersökter antalet aktioner som elitfotbollsspelare utför under 

match. En sprintaktion i studien definieras genom att en hastighet över 25,2 km/h 

uppnås. Resultatet delas upp i spelarpositionerna mittback, ytterback, centralmittfält, 

yttermittfält och anfall. Det är yttermittfält som utför flest antal aktioner på 35,8 st. 

Därefter kommer spelarpositionerna anfall på 30 st, ytterback 29,5 st, centralmittfält 

23,5 st och mittback 17,3 st. Di Salvo m.fl. beskriver att studien belyser fotbollspelarnas 

sprintar under match som visar vilka fysiska krav som uppstår för de olika 

spelarpositionerna. Detta kan vara till hjälp för tränarstaben i olika fotbollslag för att 

kunna utveckla de träningsmetoder som används idag. 

 

Jones m.fl. (2015) redovisar antalet sprintar i över 20,2 km/h som olika spelapositioner i 

rugby utför under match. Resultatet visar att spelarpositionerna inside och outside back 

gör 20 st sprintar jämfört med spelarpositionerna half back som utför 12 st, loose 

forward som utför 10 st och tight forward med 4 st. Författarna hävdar att resultatet 

bidrar med att träningsprogram kan utvecklas för att förbättra den fysiska förberedelsen 

inför match.   

1.5.6 Bandystudier 

Hallén och Ronglan (2011) betonar att en viktig del i bandy är att spelaren innehar en 

god smidighet och teknik i sin skridskoåkning. För att på bästa sätt utnyttja sin 

skridskoteknik är det fördelaktigt att bandyspelaren har en god accelerationsförmåga 

och en hög maximal hastighet på skridskorna. Bandysäsongen 2004/2005 utför Wiker 

(2005) en studie där han använder GPS-enheter vid namn SPI 10 som har en 

insamlingsfrekvens på en Hz i sekunden. Studien undersöker bandyspelares maximala 

hastighet, medelhastighet, total distans och spenderad tid i olika hastighetszoner. Det är 

totalt sex stycken deltagare som under 15 matcher undersöks. Studien tenderar till att 

inte vara fullständigt vetenskaplig, men har trots det flera intressanta synpunkter och 

anses vara utförd på ett seriöst tillvägagångssätt. I resultatet visar det att en 

bandyspelare ändrar hastighet över 1000 gånger under match. Mittfält uppnår den 

högsta noteringen på både maxhastighet och medelhastighet som är 39,1 km/h 

respektive 14,7 km/h. 

 

Wikers (2005) resultat av den totala matchtiden i olika hastighetszoner visar att alla 

spelarpositioner spenderar mest tid i hastighetszonen 4 - 15 km/h och den högsta 
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registreringen är på försvar som uppmäter hela 56 %. I den lägsta hastighetszonen 0 - 4 

km/h är det back/libero som spenderar minst tid med 12,5 % och anfall mest tid med 

27,5 %. I hastighetzonen 20 - 25 km/h är det spelarpositionen mittfält som spenderar 

mest tid med 14,6 %, sedan följer anfall som uppnår 13,5 % och back/libero 6,5 %. I 

hastighetszon 25 – 30 km/h är det spelarpositionerna mittfält och anfall som uppnår det 

högsta procentvärdet på 4,6 % jämfört med back/libero som har 1,6 %. Vidare framför 

Wiker att mittfält och anfall åker ca 10 % av den totala distansen i de två snabbaste 

hastighetszonerna 25 - 30 km/h och > 30 km/h. Den spelarposition som utför den totalt 

längsta distansen är mittfält på ca 21 km. Därefter följer anfall på ca 19 km och försvar 

ca 18,5 km. Detta innebär att den största skillnaden mellan spelarpositionerna är 2,5 km. 

Den spelarposition som spenderar mest vilotid på avbytarbänken är anfall och minst 

vilotid har spelarpositionerna libero/back. Flest antal maxsprint, det vill säga när en 

spelare åker minst i 30 km/h utför mittfält och anfall som har mer än dubbelt så många 

noteringar än libero/back. I studiens slutsats antyder Wiker att bandy är en komplex 

sport, där spelarna bör ha stor aerob kapacitet eftersom distansen uppgår till ca 20 km 

per match. Vid summering av studien är mittfält den spelarposition som sammanlagt 

ställs inför de högsta fysiska kraven under match. Spelarpositionen uppnår den längsta 

totala distansen, ändrar hastighet flest antal gånger och har lika många och långa 

maxsprintar som anfall.  

 

Nyman (2011) genomför en rapport till Svenska Bandyförbundet som undersöker vilka 

fysiska krav som förekommer mellan olika spelarpositioner. Datainsamlingsmetoden 

som studien använder är fem stycken GPS-klockor av sorten Garmin forerunner 305 

som har en insamlingsfrekvens på en gång i sekunden. Nyman använder sig av ett flertal 

manliga bandyspelare från A-landslaget, U-23 landslaget och spelare från Elitserien. 

Information om hur många matcher som studien undersöker och deltagarantalet är något 

som inte framkommer. Detta kan tolkas som att rapporten inte har en vetenskaplig 

ansats. I rapporten framkom det att den genomsnittliga distansen är 22 km för en libero, 

23,4 km för en back, 26,8 km för en halv, 24,3 km, för mittfält och 23,5 km för anfall. 

Nyman presenterar medelsnittet för maximal hastighet från olika spelarpositioner och 

resultatet visar att libero uppnår den långsammaste noteringen på 36,1 km/h och en halv 

har den snabbaste på 39,8 km/h. Skillnaden i maximal hastighet mellan alla fem 

spelarpositioner är inte mer än 3,7 km/h. Mittfält är den spelarposition som har den 

högsta medelhastigheten på 18 km/h och även här uppnår libero den långsammaste 
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noteringen med 13,4 km/h. I resultatet redogörs spelarnas antal sprintar vilket innebär 

att en hastighet på 20 km/h eller uppåt ska uppnås för en registrering. Libero utför 175 

st sprintar, back 156 st, halv 308 st, mittfält 380 st och anfall 382 st. Det visar att ju 

längre fram i spelplanen spelarpositionen befinner sig, desto fler snabba accelerationer 

förekommer, med undantag för back och libero. 

 

Vid jämförelse av resultatet i Di Salvos m.fl. (2007) fotbollsstudie och Wikers (2005) 

bandystudie finns det ett liknande mönster i hastighetszonerna mellan studierna. Detta 

trots att ena studien presenterar i total distans och den andra i procent av total speltid. 

Dessutom är hastighetszonerna olika eftersom de är anpassad till idrotterna. Wikers 

(2005) studie innehåller sex stycken hastighetszoner gentemot Di Salvos m.fl. (2007) 

studie som har fem hastighetszoner. I båda studierna uppvisar försvarare den kortaste 

distansen/tiden från de fyra snabbaste hastighetszonerna jämfört med de andra 

spelarpositionerna. Det finns också ytterligare en liknelse mellan studierna i den 

långsammaste hastighetszonen. Försvaraspositionen mittback uppnår den längsta 

distansen i Di Salvos (2007) studie och i Wikers (2005) studie har libero/back det 

högsta procentvärdet. Även i den totala distansen i meter är det en tydlig liknelse mellan 

studierna där mittfält utgör den längsta distansen och försvarare den kortaste distansen. 

Slutsatsen blir att spelarpositionerna i bandy och fotboll har en liknande konstellation i 

distans och hastighetszoner utifrån dessa två studier. 

 

1.6 Problemformulering 

Wiker (2005) framför att det finns begränsat med vetenskaplig forskning som anger 

vilka fysiska krav som är nödvändiga för manliga elitbandyspelare under 

matchsituationer. Ämnesområdet är intressant eftersom till författarnas kännedom har 

ingen tidigare vetenskaplig forskning undersökt det som studien undersöker. Författarna 

anser att det finns en vetenskaplig kunskapsbrist inom bandyn i dagsläget. Nyman 

(2011) framhäver att fortsatt forskning behövs kring bandyspelarna rörelseprofiler och 

ger exempel på undersökningsvariabler som bland annat total distans, distans i olika 

hastighetzoner och acceleration. Jones m.fl. (2015) betonar att en större kunskap och 

förståelse av spelares fysiska positionskrav kan användas till att utveckla specifika 

övningar utifrån olika spelarpositioner. Dessutom skriver Jones m.fl. att denna kunskap 

kan i sin tur ge spelare rätt sorts träning för att tillhandahålla de fysiska krav som krävs 

för att spela på en viss spelarposition. Quarrie m.fl. (2013) lyfter fram att både tränare 
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och fystränare inom olika lagidrotter har stort intresse för att tillförskaffa sig kunskap 

kring de fysiska krav som ställs på olika spelarpositioner. Dessutom understryker 

Quarrie m.fl. att kunskapen kan användas i syfte för att utveckla och effektivisera 

tränings- och matchupplägg utifrån spelarpositioner i matchsituationer. Denna åsikt 

bekräftas även av Di Salvo m.fl. (2007) som hävdar att kunskap om fysiska krav utefter 

spelarposition inom idrotten ger tränare möjlighet att utforma träningsprogram för att 

optimera den fysiska kapaciteten hos individen. De framlägger även att de fysiska krav 

som uppkommer vid match kan tillämpas av tränare för att planera och strukturera sin 

taktik utifrån de fysiska kapaciteter som spelarna innehar. Detta styrks också av Hewitt 

m.fl. (2014) som vidhåller att kunskap om fysiska krav för olika spelarpositioner kan ge 

tränare möjlighet att anpassa träning-, matchupplägg utifrån spelarposition, 

spelarstrategi och ge spelarna rätt återhämtning.  

 

Michalsik och Bangsbo (2004) beskriver att träningsspecificitet är något som betyder att 

träningen genomförs i likhet med tävling och att individen blir bra på det som tränas. 

Vidare framför författarna att kunskap kring idrottsspecifika fysiska krav är en 

förutsättning för att kunna planera och genomföra optimal fysisk träning i den aktuella 

idrotten. Dessutom menar Michalsik och Bangsbo att mätningar av fysiska variabler 

under match är ett sätt att bedöma de fysiska krav som uppstår i olika idrotter. Denna 

studiens intention är att bidra med ny kunskap inom området som kan ge en förståelse 

om de fysiska krav som uppkommer under bandymatch. Det kan dessutom ge tränare 

underlag för utformning av individuella positionsbaserade träningsprogram och 

användas i utbildningssyfte. 

 

1.7 Syfte 

Syftet med denna studie är att under match undersöka och beskriva manliga 

elitbandyspelares rörelseprofiler utifrån maximal hastighet, medelhastighet, distans, 

speltid, hastighetszoner och accelerationer i förhållande till olika spelarpositioner under 

säsongen 2014/15.  
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1.8 Frågeställningar 

Utifrån studiens syfte utformades fyra frågeställningar. 

 

 Hur karaktäriserars manliga elitbandyspelares totala distans, maximal hastighet, 

medelhastighet och speltid under match och hur skiljer det sig mellan olika 

spelarpositioner?  

 

 Vilken distans utför manliga elitbandyspelare i de olika hastighetszonerna och hur 

skiljer det sig mellan olika spelarpositioner? 

 

 Hur många aktioner utförs i de olika hastighetszonerna för manliga elitbandyspelare 

och vilken medeldistans var det på aktionerna samt hur skiljer det sig mellan olika 

spelarpositioner? 

 

 Hur många accelerationer utför manliga elitbandyspelare under match och hur 

skiljer det sig mellan olika spelarpositioner? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

2. Metod 

2.1 Studiedesign 

Examensarbetet följer en deskriptiv design vilket innebär en beskrivning av ett visst 

fenomen med utgångspunkt på vad som händer eller hur mycket som har hänt, snarare 

än varför de händer (Gratton & Jones, 2010). Studien anses samtidigt vara explorativ 

eftersom syftet är att uppnå ny kunskap inom ett relativt outforskat område (Hassmén & 

Hassmén, 2008). 

 

2.2 Urval 

Författarna blev tillfrågad av en bandyförening i mellersta Sverige om att samla in data 

med tio Hz GPS-enheter. Laget spelade i Elitserien som var den högsta serien i bandy. 

Det var åtta stycken manliga elitbandyspelare i studien med en medelålder (± Standard 

Deviation) (SD) 30,1 (± 5,1) år. Vikten och längden för de åtta deltagarna var 80,6 (± 

4,6) kilogram (±SD) och 179,6 (± 4,2) centimeter (±SD).  Studien utgick från ett 

bekvämlighetsurval och urvalsprocessen genomfördes tillsammans med 

bandyföreningen där deltagarna valdes ut efter deras spelarposition. Ett 

bekvämlighetsurval kan förklaras på följande sätt: “personer som för tillfället råkar 

finnas tillgängliga för forskaren.” (Bryman, 2002, s. 114).  

 

Utgångspunkten för antalet spelare som undersöktes på varje spelarposition var en 

libero, en back, en halv, fyra mittfältare och en anfallare. En orsak till valet av antalet 

spelare på varje spelarposition var exempelvis att endast en deltagare spelade libero 

under matcherna. En annan orsak var att författarna fick kompromissa kring valet av 

antal deltagare på varje spelarposition. Föreningen hade en önskan om vilka spelare som 

skulle undersökas och författarna hade en önskan om vilka spelarpositioner som skulle 

undersökas. Dessutom fanns det spelare som blev tillfrågad av att delta i studien men 

valde att avböja. Författarna hade endast tillgång till åtta stycken GPS-enheter vilket 

bidrog till antalet deltagare i studien. Genom att mäta fem olika spelarpositioner ansåg 

författarna att en förståelse för varje lagdel skapades. Målvaktpositionen undersöktes 

inte i studien. Det var tre av totalt åtta deltagare som ändrade sin spelarposition under 

säsongen och det innebar att deras aktuella spelarposition undersöktes vid varje 

matchtillfälle. Att tre deltagare ändrade sin spelarposition medför förändringar av 

antalet deltagare som undersöktes på samtliga spelarpositioner utom libero. Under 



 

17 

 

studiens gång var det totalt en deltagare som spelade på spelarpositionen libero och det 

gjordes elva mätningar på spelarpositionen. Det var sammanlagt två deltagare på 

spelarpositionen back och det gjordes sju mätningar på spelarpositionen. Halv hade 

totalt två deltagare på spelarpositionen med 11 mätningar. Det var sammanlagt sex 

deltagare på spelarpositionen mittfält med 35 mätningar och totalt tre deltagare på 

spelarpositionen anfall med 16 mätningar.  

 

2.3 Datainsamling  

Datainsamlingen utfördes på sex till åtta bandyspelare 

vid varje matchtillfälle mellan oktober 2014 till 

februari 2015. Under den tiden undersöktes elva 

stycken elitseriematcher och samtliga matcher var 

hemmamatcher. Under mätningarna hade deltagarna 

en elastisk väst på överkroppen. GPS-enheten var 

placerad i en ficka mellan skulderbladen långt upp vid 

halsryggen, se figur 2.  

Inklusionskriterier som studien hade innebar att deltagarna skulle vara delaktig i bägge 

halvlekarna under 90 minuter inklusive vilotid. Datainsamlingen var flytande under 

halvlekarna vilket betydde att det inte var någon paus under spelets gång. Studien 

undersökte åtta deltagare under elva matcher vilket totalt skulle kunna ge 88 rådatafiler. 

Bortfallet från studien var åtta rådatafiler, vilket gav studien 80 rådatafiler. Bortfallet för 

dessa åtta rådatafiler bestod av teknisk störning med mätinstrumentet, skada eller 

sjukdom som innebar att deltagarna fick avvika från match samt att deltagare avböjt 

från mätning innan matchstart. Situationer i matchen som inkluderades i 

datainsamlingen var frislag, hörnor, straffar, time-out och tillfälliga uppehåll, eftersom 

detta var situationer som ansågs ingå i själva spelet. Vilotiden och utvisningar var något 

som antecknades och exkluderades i deltagarnas speltid.  

 

Proceduren vid mätningarna började med anteckningar om väder, sjukdomar och övriga 

noteringar. En GPS-mottagare monterades upp och kopplades till mjukvaruprogrammet 

Catapult Sprint 5.1.2 (Catapult Innovations, Melbourne, Australia). Detta genomfördes 

eftersom data samlades in i realtid. Spelarna tryckte själva igång GPS-enheterna ca fem 

minuter innan matchstart. Varje deltagare hade samma GPS-enhet under hela studien. 

Figur 2 – Väst med GPS-enhet 
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Datainsamlingen påbörjades samtidigt som domaren startade matchen tills att domaren 

blåste av för pausvila eller att matchen var slut. Deltagarnas byten noterades manuellt 

under matchtid för att få fram speltiden. Detta gjordes dels för att få fram den totala 

speltiden samt för att beräkna medelhastigheten för varje deltagare.  

 

Uträkningen av medelhastigheten gjordes genom att den totala distansen i meter delades 

med den totala speltiden i minuter, vilket gav meter per minut (m/min). För att få den 

önskande hastighetsenheten km/h genomfördes en konvertering från m/min till km/h. 

Konverteringen genomfördes på (“Konventeraenheter”, 2011). Procent av den totala 

distansen i varje hastighetszon uträknades genom att distansen i varje hastighetszon 

dividerades med den totala matchdistansen för alla spelarpositioner. Därigenom fick 

författarna ut hur många procent deltagarna hade tillbringat i varje hastighetszon. 

Accelerationer per spelad minut uträknades genom att det totala antalet accelerationer 

under en hel match i accelerationszonen 0 – 2 m/s
2
 dividerades med den totala speltiden 

för varje spelarposition.  

 

Det var två personer som var med och noterade spelarbytena av deltagarna för att höja 

noggrannheten vid bytenas tidpunkt. Datainsamlingen genomfördes utomhus och under 

olika förutsättningar som inte kunde påverkas, som till exempel väder, underlag, 

lagmotstånd och antal dagar emellan varje match. Under alla matcher som deltagarna 

studerades var den lägsta temperaturen på nio minusgrader Celsius (C) och den högsta 

noteringen var på tre plusgrader C. Detta innebar ett medelsnitt på 1,73 minusgrader C, 

(SD) ± 4.56. Datainsamlingen gav studien 80 stycken rådata filer som laddades ner och 

sparades på mjukvaruprogrammet Catapult Sprint 5.1.2 (Catapult Innovations, 

Melbourne, Australia). 

 

2.4. Reliabilitet och validitet av mätinstrument 

Hassmén och Hassmén (2008) framför att reliabilitet kan beskrivas som trovärdigheten 

för en mätning utifrån säkerhet och noggrannhet. Validitet går ut på att bedöma hur 

undersökningen stämmer överens med det som faktiskt ska undersökas i studien. 

I studien användes GPS-enheten OptimEye X4 från företaget Catapult Sports. GPS-

enheten har en insamlingsfrekvens på tio Hz (Catapult Sport, u.å). Flera studier har 

belagt att GPS-enheter med en Hz har en acceptabel nivå av reliabilitet för att mäta 

distans (Coutts & Duffield, 2010; Edgecomb & Norton, 2006). I en studie av Portas, 
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Harley, Barnes och Rush (2010) framför att GPS-enheter som har en 

insamlingsfrekvens på en Hz och fem Hz visar en acceptabel validitet och reliabilitet i 

sina mätningar för fotboll och liknande lagidrotter. Tio Hz GPS-enheter har en högre 

validitet och tillförlitlighet än vad fem Hz GPS-enheter har (Johnston, Wastford, Kelly, 

Pine, och Spurrs., 2014; Varley m.fl., 2012) Det har dock visats att noggrannheten för 

höga accelerationer kan äventyras (Akenhead, French, Thompsonc & Hayes, 2014). 

 

2.5 Dataanalys 

Rådata överfördes från GPS-enheterna till mjukvaruprogrammet Catapult Sprint 

Software (Catapult Innovations, Melbourne, Australia). I mjukvaruprogrammet 

analyserades rådata där Portable Document Format (PDF) rapporter skapades både 

individuellt i detaljerad form och en sammanfattad rapport för hela laget. Därefter 

överfördes data och analyserades med statistiska analysprogrammet Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS, Windows version 20.0, Inc., Chicago, IL,USA). 

Författarna utgick från en nollhypotes i studien vilket betyder att ingen skillnad 

existerar mellan olika spelarpositioner (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

Normaliteten av data verifierades genom flera histogramanalyser. I dessa analyser 

kontrollades att data som användes i resultatet var normalfördelad och inte uppvisade en 

onormal spridning. Naturvårdsverket (2012) menar att envägs variansanalys (ANOVA) 

ska användas vid jämförelser mellan tre eller fler oberoende grupper och när data är 

normalfördelad. Data undersöktes därför genom ANOVA som utfördes för att se om 

någon signifikant skillnad förekom mellan de fem spelarpositionerna. Detta följdes upp 

med Post Hoc testet Games - Howell för att se vart signifikanta skillnader förekom. 

Enligt Connolly (2007) och Field (2009) är Post Hoc testet Games - Howell mest 

adekvat när urvalsstorleken är liten och har ojämna gruppstorlekar, vilket denna studie 

anses ha.  

 

ANOVA används till att testa om det förekommer skillnader mellan medelvärden för 

mer än två variabler (Djurfeldt, m.fl. 2010). I boken Statistisk Dataanalys föreslår 

Körner och Wahlgren (2006) att signifikansnivån ska vara på 95 procent (P-värde 

<0.05) om det inte finns någon orsak till något annat. Författarna i denna studie valde 

därför en signifikansnivå på 95 procent eftersom det inte förekom några speciella motiv 

till att välja någon annan nivå. Dessutom använder flera tidigare studier som har liknade 

syften som denna studie en signifikansnivå på 95 procent och ANOVA som 

analysmetod (Jones, m.fl., 2015; Wiesby, m.fl., 2010). Analysen genomfördes genom 
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att ett medelvärde räknades ut från samtliga insamlade matcher, vilket utfördes för varje 

variabel och spelarposition. Beskrivande statistik beräknades och resultatet 

presenterades som medelvärden, procent och standardavvikelse (SD). 

 

2.6 Etiska överväganden 

Under hela undersökningsperioden har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Där 

beskrivs de fyra forskningsetiska huvudkraven som är informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Det som menas med informationskravet är att “Forskaren skall informera 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka 

villkor som gäller för deras deltagande.” (Vetenskapsrådet 2002, s. 7).  

Informationskravet följdes genom att deltagarna informerades om studiens syfte och 

villkor. En kort förklaring gavs om att undersökningsdeltagarnas medverkan i studien 

var helt frivillig och kunde när som helst avbrytas utan närmare motivering. En 

presentation kring bandyns forskningsläge framfördes och förhoppningen var att studien 

skulle bidra med ny kunskap inom bandyområdet. 

 

Samtyckekravet beskrivs som “Deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Utifrån samtyckekravet 

hade samtliga deltagarna givit ett godkännande om sin medverkan i studien. Deltagarna 

hade rättigheten att själva bestämma över sitt deltagande i studien och utsattes inte för 

påtryckningar om beslut för deras medverkan i studien. 

 

Konfidentialitetskravet gäller för “Uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 

Studien förhöll sig till konfidentialitetskravet genom att alla uppgifter och 

personuppgifter varit konfidentiella. Dessa uppgifter lagrades och antecknades på ett 

sådant sätt där ingen utomstående hade möjlighet att ta del av deltagarnas uppgifter. 

Tystnadsplikt iakttogs för att säkerställa deltagarnas trygghet i studien. 
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Nyttjandekravet förklaras att “Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Studien använde de 

insamlade uppgifterna i forskningssammanhang och inte för kommersiellt bruk. 

 

Studiens arbetsgång har förhållit sig till de åtta punkterna i rapporten God forskningssed 

som fokuserar på forskarens handlande i förhållande till normer som associeras med 

vetenskap (Vetenskapsrådet, 2011). Backman (2008) samt Gratton och Jones (2010) 

förklarar att det är fördelaktigt i forskning om forskningsprocessens olika steg följs. I 

denna studie har hänsyn tagits till de olika stegen men inte i den ordningsföljd som 

föredras av Backman (2008) samt Gratton och Jones (2010). Detta gjordes eftersom att 

datainsamlingen endast kunde genomföras under en specifik tidsperiod.  
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3. Resultat 

Det var 80 stycken datafiler som analyserades för att besvara studiens syfte. Resultatet 

kategoriserades utifrån studiens frågeställningar och följande indelning gjordes efter 

undersökningsvariablerna total distans, maximal hastighet, medelhastighet, speltid, 

hastighetszoner och accelerationer. Detta presenteras först i textform och sedan med 

hjälp av tabeller. Det redovisas totalt fyra stycken tabeller i resultatdelen.  

 

3.1 Total distans 

Resultatet av den totala distansen visade att spelarpositionen anfall och halv hade en 

signifikant skillnad i förhållande till alla de andra fyra spelarpositionerna. Halv var den 

spelarposition som hade den längsta totala distansen och anfall hade den kortaste totala 

distansen, skillnaden mellan dessa två spelarpositioner var 6,89 km. Medelvärdet av 

distansen utifrån alla fem spelarpositioner var strax under 21 km, varav varje enskild 

distans redovisades i tabell II. 

 

3.2 Maximal hastighet 

Vid jämförelse av maximal hastighet i tabell II var det endast libero (35,2 km/h) och 

anfall (34,4 km/h) som uppvisade signifikant skillnad mot varandra. Samtliga fem 

spelarpositioner befann sig mellan spannet 33,5 km/h till 36,5 km/h och medelvärdet för 

den maximala hastigheten blev 35,20 km/h. Den spelarposition som hade den snabbaste 

noteringen av maximal hastighet var halv och den långsammaste registreringen utfördes 

av back.  

 

3.3 Medelhastighet 

Den tredje mätvariabeln som redovisas i tabell II var medelhastighet för samtliga 

spelarpositioner. De tre spelarpositionerna halv, mittfält och anfall hade en högre 

medelhastighet och signifikanta skillnader mot både libero och back. I resultatet fanns 

det ytterligare en signifikant skillnad som var mellan halv som hade en lägre 

medelhastighet än mittfält. Den högsta medelhastigheten hade anfall och den lägsta 

medelhastigheten stod spelarpositionen back för. 

 

3.4 Speltid 

I tabell II förekom även resultat för speltid och det visade att både mittfält och anfall 

hade en mindre speltid än de andra spelarpositionerna. I speltid hade både mittfält och 
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anfall en signifikant skillnad mot varandra och alla resterande spelarpositioner. Libero 

var den spelarposition med allra mest speltid och hade över 30 minuter mer speltid än 

anfall, samt över 15 minuter mer speltid än mittfält. Resultatet i tabell II visade att 

medelvärdet av alla spelarpositioner hade en speltid på ca 78 minuter. 

 

3.5 Summering av resultatet från tabell II 

Resultaten från denna studie visade att halv var den spelarposition som åkte längst med 

ca 24 km och den kortaste distansen utfördes av anfall på ca 17 km. Halv utförde den 

snabbaste maximala hastigheten och back den långsammaste, med en skillnad på 

mindre än 3 km/h. Spelarpositionerna libero, back och halv hade en speltid på ca 90 

minuter, medan mittfält och anfall hade ca 76 respektive ca 61 minuters speltid. Mittfält 

och anfall var de spelarpositioner som hade den högsta medelhastigheten på ca 17 km/h. 

Den långsammaste medelhastigheten var jämt fördelad mellan libero och back på ca 

13.5 km/h. 
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Tabell II. Data presenteras som medelvärden (±SD) i total distans i km, maximal 

hastighet i km/h, medelhastighet i km/h, speltid i min: sek. Signifikanta skillnader (p ≤ 

0.05) jämfördes mellan alla spelarpositioner i total distans, maximal hastighet, 

medelhastighet och speltid. 

Spelar-

position 
N Total distans 

Maximal 

hastighet 
Medelhastighet Speltid 

Libero 11 
21,10 km 

(± 0,92) 

35,24 km/h 

(± 1,82) 

13,69 km/h 

(± 0,59) 

92:22 min: sek 

(± 3:31) 

Back 7 
20,10 km 

(± 1,56) 

33,80 km/h 

(± 2,28) 

13,51 km/h 

(± 0,79) 

89:04 min: sek 

(± 6:19) 

Halv 11 

23,98 km 

(± 1,0)
  

LB
 

36,02 km/h 

(± 1,55) 

 

15,94 km/h 

(± 0,87)
  

LB
 

90:24 min: sek 

(± 3:35) 

 

Mittfält 35 

21,49 km 

(± 1,94)  
H
 

35,59 km/h 

(± 1,63) 

 

17,04 km/h 

(± 1,00)
  

LBH
 

75:59 min: sek 

(± 7:26)  
LBH

 

Anfall 16 

17,20 km 

(± 2,50)
  

LBHM
 

34,38 km/h 

(± 1,09) 

 
L
 

17,10 km/h 

(± 1,47)
  

LB
 

60:43 min: sek 

(± 9:27)  
LBHM

 

Medelvärde 

av alla SP 
80 

20,76 km 

(± 2,74) 

35,20 km/h 

(± 1,72) 

16,13 km/h 

(± 1,74) 

78:19 min: sek 

(± 13:02) 

Notering: 
L 

Signifikant (p ≤ 0.05) skillnad jämfört med libero; 
B
 Signifikant (p ≤ 0.05) skillnad jämfört 

med back; 
H 

Signifikant (p ≤ 0.05) skillnad jämfört med halv; 
M 

Signifikant (p ≤ 0.05) skillnad jämfört 

med mittfält.  N = antal mätningar.  (± SD) = Standard deviation, står inom parantes.  

SP = Spelarposition. 

 

3.6 Distans i olika hastighetszoner 

3.6.1 Hastighetszon ett (0 - 4 km/h)  

I hastighetszon ett hade anfall det högsta procentvärdet och en signifikant skillnad 

gentemot mittfält, back och halv, varav de två sistnämnda hade det lägsta resultatet i 

hastighetszonen. Anfall hade dubbel så mycket i procentvärde vid jämförelse med back 

och halv. Halv och mittfält hade sin lägsta notering av procentvärde i hastighetszon ett. 

(se tabell III)   
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3.6.2 Hastighetszon två (4 - 15 km/h) 

Medelvärdet i hastighetszon två för alla spelarpositioner var strax under 24 procent. 

Back stod procentuellt för det högsta resultatet i hastighetszon två och anfall stod för det 

lägsta resultatet. Spelarpositionerna back och libero hade ett högre procentvärde och 

signifikanta skillnader i förhållande till halv, mittfällt och anfall. Det fanns även 

signifikanta skillnader mellan halv som hade ett högre procentvärde än i förhållande till 

mittfält och anfall. Dessutom hade mittfält högre procentvärde och signifikant skillnad i 

förhållande till anfall. I hastighetszon två hade back ett procentvärde som var mer än tre 

gånger så högt i jämförelse med anfall och mer än dubbelt så högt som mittfält. Back 

utförde strax under hälften av sin totala distans i hastighetszon två. (se tabell III)   

3.6.3 Hastighetszon tre (15 - 20 km/h) 

Från hastighetszon tre uppnådde alla spelarpositioner över 30 procent av den totala 

distansen och skillnaden mellan spelarpositionerna var som högst 10 procent. Libero var 

den spelarposition som hade högst procentvärde och anfall hade lägst procentvärde i 

hastighetszon tre. Libero hade signifikant skillnad mot halv, mittfält och anfall. 

Hastighetszon tre var den hastighetszon med högst medelvärde och libero, halv och 

mittfält hade sitt högsta procentvärde i hastighetszon tre. (se tabell III)   

3.6.4 Hastighetszon fyra (20 - 25 km/h) 

Anfall hade sitt högsta procentvärde i hastighetszon fyra, samt det högsta resultatet i 

jämförelse mot de andra spelarpositionerna. Halv, mittfält och anfall påvisade 

signifikanta skillnader mot libero och back. Dessutom hade halv, mittfält och anfall 

signifikanta skillnader i förhållande till varandra. Anfall hade dessutom tre gånger så 

högt procentvärde än back som hade det lägsta resultatet. Halv och mittfält hade mer än 

dubbelt så högt procentvärde än vad libero och back hade. Hastighetszon fyra hade det 

näst högsta medelvärdet av alla spelarpositioner och över en fjärdedel av all distans 

spenderades i denna hastighetszon. (se tabell III)   

3.6.5 Hastighetszon fem (25 - 30 km/h) 

Anfall hade det högsta procentvärdet av alla spelarpositioner, tät följt av mittfält. 

Resultatet visade att anfall hade mer än tre gånger så högt procentvärde som libero och 

fyra gånger så högt som back, som uppvisade det lägsta procentvärdet. I den femte 

hastighetszonen var det likartat som i hastighetszon fyra, då libero och back hade 
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signifikanta skillnader i förhållande till halv, mittfält och anfall. I övrigt hade halv 

signifikanta skillnader mot både mittfält och anfall. (se tabell III)   

3.6.6 Hastighetszon sex (30 - > km/h) 

I den snabbaste hastighetszonen påvisades det att mittfält hade det högsta procentvärdet. 

Mittfält hade mer än fem gånger så högt procentvärde i förhållande till back som 

redovisade det lägsta resultatet. Halv hade mer än fyra gånger så högt procentvärde och 

anfall hade tre gånger så mycket i jämförelse med back. Samtliga spelarpositioner fick 

ett resultat som var under fyra procent. De tre spelarpositionerna libero, back och anfall 

hade sitt lägsta resultat i den sjätte hastighetszonen. Både libero och back hade lägre 

procentvärde och signifikanta skillnader i jämförelse till halv, mittfält och anfall. Det 

fanns även en signifikant skillnad mellan mittfält och anfall, där mittfält hade det högsta 

procentvärdet. (se tabell III)   

3.6.7 Summering av total distans i alla hastighetszoner 

I procent av den totala distansen i hastighetszonerna ett till sex finns det två 

uppdelningar med liknande resultat. Den ena uppdelningen är försvarspositionerna 

libero och back som har högre procent i förhållande halv, mittfält och anfall i 

hastighetszonerna två och tre. Den andra uppdelningen är att halv, mittfält och anfall har 

högre procentvärde jämfört med libero och back i hastighetszonerna fyra, fem och sex. 

Medelvärdet av alla spelarpositioner i varje hastighetszon visade att det högsta 

procentvärdet uppnåddes i hastighetszon tre och det lägsta procentvärdet uppnåddes i 

hastighetszon ett. (se tabell III)    
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Tabell III. Data presenteras som medelvärden (± SD) av den totala distansen i 

procentform och i meter utifrån olika hastighetszoner. Signifikanta skillnader (p ≤ 0.05) 

jämfördes mellan alla spelarpositioner i procent av total distans. 

Spelar-

position 
N 

Zon 1 

0 - 4 

km/h 

Zon 2 

4 -15 

km/h 

Zon 3 

15 – 20 

km/h 

Zon 4 

20 - 25 

km/h 

Zon 5 

25 - 30 

km/h 

Zon 6 

30 - > 

km/h 

Libero 11 

1,40 % 

(± 1,21) 

 

296 m 

(±232) 

38,68 % 

(± 3,61) 

 

8171 m 

(±619) 

40,77 % 

(± 1,89) 

 

8611 m 

(± 655) 

13,60 % 

(± 2,02) 

 

2872 m 

(± 496) 

4,45 % 

(± 0,82) 

 

940 m 

(± 223) 

1,10 % 

(± 0,41) 

 

232 m 

(± 95) 

Back 7 

0,84 % 

(± 0,41) 

 

168 m 

(± 42) 

47,87 % 

(± 7,31) 

 

9521 m 

(± 1151) 

35,41 % 

(± 4,29) 

 

7042 m 

(± 1314) 

12,05 % 

(± 3,31) 

 

2397 m 

(± 768) 

3,23 % 

(± 0,82) 

 

642 m 

(± 159) 

0,59 % 

(± 0,52) 

 

118 m 

(± 42) 

Halv 11 

0,84 % 

(± 0,30) 

 

 

202 m 

(± 62) 

24,07 % 

(± 2,66) 
LB 

 

5772 m 

(± 562) 

34,13 % 

(± 3,30) 
L 

 

8185 m 

(± 960) 

27,20 % 

(± 1,97) 
LB 

 

6522 m 

(± 625) 

10,86 % 

(± 1,61) 
LB 

 

2604 m 

(± 382) 

2,91 % 

(±1,61) 
LB 

 

697m 

(± 336) 

Mittfält 35 

1,28 % 

(± 0,61) 

 

 

275 m 

(± 109) 

17,96 % 

(± 3,71) 
LBH 

 

3859 m 

(± 664) 

32,93 % 

(± 3,10) 
L 

 

7076 m 

(± 807) 

30,84 % 

(± 3,49) 
LBH 

 

6627 m 

(± 1172) 

13,81 % 

(± 2,92) 
LBH 

 

2968 m 

(± 725) 

3,16 % 

(±1,00) 
LB

 

 

680 m 

(± 212) 

Anfall 16 

2,29 % 

(± 0,60) 
BHM 

 

394 m 

(± 71) 

13,65 % 

(± 1,78) 
LBHM

 

 

2348 m 

(± 388) 

30,84 % 

(± 3,86) 
L
 

 

5303 m 

(± 740) 

36,52 % 

(± 2,52) 
LBHM

 

 

6281 m 

(± 1190) 

14,64 % 

(± 2,56) 
LBH 

 

2518 m 

(± 705) 

2,05 % 

(± 0,68) 
LBM 

 

353 m 

(± 152) 

Medel-

värde av 

alla SP 

80 

1,37 % 

(± 0,81) 

 

284 m 

(± 135) 

23,62 % 

(± 11,09) 

 

4908 m 

(± 2386) 

34,08 % 

(± 4,35) 

 

7082 m 

(± 1350) 

27,22 % 

(± 8,63) 

 

5657 m 

(± 1899) 

11,29 % 

(± 4,62) 

 

2346 m 

(± 1033) 

2,43 % 

(± 1,31) 

 

506 m 

(± 294) 

Notering: 
L 

Signifikant (p ≤ 0.05) skillnad jämfört med libero; 
B
 Signifikant (p ≤ 0.05) skillnad jämfört 

med back; 
H 

Signifikant (p ≤ 0.05) skillnad jämfört med halv; 
M 

Signifikant (p ≤ 0.05) skillnad jämfört 

med mittfält.  N = antal mätningar.  (± SD) = Standard deviation, står inom parantes.  

SP = Spelarposition. 
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3.7 Aktioner och dess medeldistans i olika hastighetszoner 

I denna resultatdel har författarna gjort ett val att endast presentera hastighetszonerna 

två till sex. Detta gjordes eftersom huvuddelen i hastighetszon ett var stillastående, 

vilket innebar att inga aktioner utfördes i hastighetszonen. Författarna ansåg att 

signifikanta skillnader i aktioner mellan spelarpositionerna kunde ge missvisande 

resultat eftersom ingen hänsyn till speltid tagits. Därför har resultatet presenterats endast 

i beskrivande form, se tabell IV.  

3.7.1 Hastighetszon två (4 - 15 km/h)  

I hastighetszon två hade libero flest antal aktioner och det fanns en skillnad gentemot de 

andra fyra spelarpositionerna. Mittfält och anfall var de spelarpositioner som hade minst 

antal aktioner med 45 st, vilket var 30 st färre aktioner än libero. Medeldistansen av 

aktionerna på de olika spelarpositionerna visade att back hade det längsta distansen och 

anfall den kortaste. Medeldistansen för anfall var på 53 m i varje aktion, vilket innebar 

ett resultat som var tre gånger kortare än vad back hade. Medeldistansen för libero och 

halv var liknande i resultat vid jämförelse med de andra spelarpositionerna. (se tabell 

IV)   

3.7.2 Hastighetszon tre (15 - 20 km/h) 

Vid hastighetszon tre fanns en liknande struktur som i hastighetzon två, eftersom libero 

även i denna hastighetszon hade flest antal aktioner och back hade näst flest aktioner. 

Anfall var den spelarposition med minst antal aktioner på 29 st, vilket var 19 st färre 

aktioner än libero. Medeldistansen av antalet aktioner i denna hastighetszon visade att 

spelarpositionerna libero, back och anfall hade en kortare distans än halv och mittfält. 

Mellan halv och mittfält som uppnådde en längre medeldistans skiljde det två meter. 

Alla spelarpositioner uppnådde den längsta medeldistansen för varje aktion i 

hastighetszon tre. (se tabell IV)   

3.7.3 Hastighetszon fyra (20 - 25 km/h) 

I den fjärde hastighetszonen hade libero 90 st aktioner vilket var flest antal, tätt följt av 

halv som utförde 89 st. Anfall registrerades för 58 st aktioner, vilket var minst antal i 

hastighetszon fyra. Resultatet visade även att alla spelarpositioner hade flest antal 

aktioner i den fjärde hastighetszonen. Anfall utförde den längsta medeldistansen av 

antal aktioner och libero den kortaste. Mittfält och anfall hade en medeldistans som var 



 

29 

 

tre gånger längre än back. I hastighetszon fyra utförde anfall minst antal aktioner och 

hade den längsta medeldistansen. (se tabell IV)   

3.7.4 Hastighetszon fem (25 - 30 km/h) 

I hastighetszon fem utförde halv flest antal aktioner med 65 st och back utförde 27 st 

aktioner och var den spelarposition som genomförde minst antal aktioner. Halv, mittfält 

och anfall utförde minst 58 st aktioner, vilket var 25 eller fler aktioner i jämförelse med 

libero och back. Spelarpositionerna halv, mittfält och anfall hade dessutom en längre 

medeldistans på aktionerna än i förhållande till libero och back. Medeldistansen på 

aktionerna hade back den kortaste distansen på 26 m och mittfält den längsta distansen 

på 47 m. (se tabell IV)   

3.7.5 Hastighetszon sex (30 - > km/h) 

I den snabbaste hastighetszonen hade samtliga spelarpositioner sitt lägsta resultat av 

antalet aktioner. Mittfält hade 21 st aktioner vilket var flest antal och var dessutom fyra 

gånger mer än back, som hade 5 st aktioner vilket var minst till antalet. Mittfält hade 

även mer än dubbelt så många aktioner i jämförelse med libero. Utav medeldistansen 

från aktionerna var det halv som uppvisade längst distans på 36 m och back kortast 

distans på 24 m. Skillnaden mellan den kortaste och längsta distansen var som längst 20 

m i hastighetszon fem och 12 m i hastighetszon sex. (se tabell IV)   

3.7.6 Summering av antal aktioner och medeldistans per aktion 

Samtliga spelarpositioner åker den längsta medeldistansen per aktion i hastighetszon tre 

och utför flest antal aktioner i hastighetszon fyra. Vid de långsammaste 

hastighetszonerna två och tre genomför libero och back flest antal aktioner än till de 

resterande spelarpositionerna halv, mittfält och anfall som utför fler aktioner i de två 

snabbaste hastighetszonerna. Halv, mittfält och anfall uppnår en längre medeldistans per 

aktion i hastighetszon fyra och fem än libero och back. (se tabell IV)   
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Tabell IV. Data presenteras som medelvärden (± SD) av antal aktioner st (± SD) och 

medeldistansen i m (± SD) per aktion.  

Spelar-

positioner N 

Zon 2 

4 - 15 km/h 

Zon 3 

15 - 20 km/h 

Zon 4 

20 - 25 km/h 

Zon 5 

25 - 30 km/h 

Zon 6 

30 - > km/h 

Libero 11 

75 st 

(± 15,7) 

 

109 m 

(± 25,1) 

48 st 

(± 8,4) 

 

181 m 

(± 38,9) 

90 st 

(± 9,2) 

 

31 m 

(± 3,5) 

33 st 

(± 5,8) 

 

27 m 

(± 3,8) 

8 st 

(± 3) 

 

27 m 

(± 5,7) 

Back 7 

52 st 

(± 9,8) 

 

181 m 

(± 37,3) 

38 st 

(± 6,6) 

 

188 m 

(± 49,1) 

80 st 

(± 11,5) 

 

29 m 

(± 5,5) 

27 st 

(± 5,1) 

 

26 m 

(± 5) 

5 st 

(± 0,8) 

 

24 m 

(± 10,1) 

Halv 11 

48 st 

(± 9,5) 

 

118 m 

(± 18,7) 

36 st 

(± 5,9) 

 

229 m 

(± 47,1) 

89 st 

(± 7,1) 

 

73 m 

(± 9,2) 

65 st 

(± 4,3) 

 

39 m 

(± 4,3) 

18 st 

(±7,5) 

 

36 m 

(± 5,4) 

Mittfält 35 

45 st 

(± 11,4) 

 

88 m 

(± 30,3) 

31 st 

(± 6) 

 

231 m 

(± 57,7) 

73 st 

(± 8,7) 

 

92 m 

(± 21,2) 

61 st 

(± 11,2) 

 

47 m 

(± 8,4) 

21 st 

(± 8,2) 

 

33 m 

(± 6) 

Anfall 16 

45 st 

(± 12,9) 

 

53 m 

(± 13,4) 

29 st 

(± 6,6) 

 

185 m 

(± 46,6) 

58 st 

(± 10,3) 

 

109 m 

(± 17,5) 

58 st 

(± 11,1) 

 

43 m 

(± 5,7) 

12 st 

(± 4,3) 

 

27 m 

(± 4,3) 

Medelvärde 

för alla SP 
80 

50 st 

(± 15,6) 

 

96 m 

(± 42,2) 

34 st 

(± 8,8) 

 

211 m 

(± 55) 

75 st 

(± 14,3) 

 

79 m 

(± 32,6) 

54 st 

(± 16) 

 

41 m 

(± 10,3) 

16 st 

(± 8,6) 

 

31 m 

(± 7) 

Notering: st = stycken. m = meter. N = antal mätningar.  (± SD) = Standard deviation, står inom parantes.  

SP = Spelarposition. 
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3.8 Antal accelerationer per spelad minut 

Ur tabell V framkom det totalt sju signifikanta skillnader mellan spelarpositionerna. 

Anfall utförde flest antal accelerationer på ca 32 st per spelad minut och libero utförde 

minst antal accelerationer som var på ca 19 st. Anfall hade signifikanta skillnader i 

förhållande till alla resterande spelarpositionerna libero, back, halv och mittfält. Även 

mittfält som utförde näst flest accelerationer på ca 24 st hade signifikanta skillnader i 

förhållande till alla de andra spelarpositionerna. Medelvärdet för alla spelarpositioner 

blev 24 st accelerationer per minut.  

 

Tabell V. Data presenteras som medelvärden (± SD) av antal accelerationer st (± SD) 

som utförs per spelad minut. Signifikanta skillnader (p ≤ 0.05) jämfördes mellan alla 

spelarpositioner i antal accelerationer. 

Spelarposition N 
Acceleration 

0 – 2 m/s
2
 

Libero 11 18,5 st (± 1,3) 

Back 7 19,9 st (± 3,0) 

Halv 11 19,3 st (± 0,4) 

Mittfält 35 24,1 st (± 0,6) 
LBH

 

Anfall 16 32,3 st (± 7,3) 
LBHA

 

Medelvärde av alla SP 80 24 st (± 6,3) 

Notering: 
L 

Signifikant (p ≤ 0.05) skillnad jämfört med libero; 
B
 Signifikant (p ≤ 0.05) 

skillnad jämfört med back; 
H 

Signifikant (p ≤ 0.05) skillnad jämfört med halv; 
M 

Signifikant (p ≤ 0.05) skillnad jämfört med mittfält. St. = stycken. N = antal mätningar.  

(± SD) = Standard deviation, står inom parantes.  SP = Spelarposition.  
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4. Diskussion 
 

4.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är uppdelad utifrån studiens undersökningsvariabler. 

4.1.1 Total distans 

Resultatet av den totala distansen i denna studie bekräftar de som Wiker (2005) uppger 

om att halv och mittfält åker den totalt längsta distansen. Även Nyman (2011) redovisar 

att halv är den spelarposition som åker den totalt längsta distansen och mittfält åker den 

näst längsta distansen. I övrigt från Nymans (2011) studie skiljer sig ordningsföljden för 

spelarpositionerna libero, back och anfall emot denna studie. Dessutom uppnår samtliga 

spelarpositioner en längre total distans än vad resultatet i denna studie visar. Det finns 

emellertid flera tänkbara förklaringar till varför denna studie skiljer sig i förhållande till 

Nymans (2011) och Wikers (2005) studie. Det kan delvis bero på att studierna använder 

olika mätinstrument som bidrar till resultatets olikheter. I denna studie har tio Hz GPS-

enheter används, vilket ger en insamlingsfrekvens tio gånger varje sekund. I både 

Wikers (2005) och Nymans (2011) studie har GPS-enheter med en insamlingsfrekvens 

på en Hz används. Användning av tio Hz GPS-enheter är något som ger högre validitet 

och reliabilitet än vad en Hz GPS-enheter ger (Johnston, m.fl. 2014; Varley m.fl. 2012). 

Bandy är en idrott där höga hastigheter ingår under match (Timpka m.fl. 2007). Därför 

anser författarna i denna studie att det är viktigt med en hög insamlingsfrekvens för att 

inte missa händelser under match. Urvalet i studierna är också något som bör bejakas 

när generaliseringar mellan studier görs (Hassmén & Hasssmén, 2008). Wiker (2005) 

undersöker sex spelare vid 15 matcher och studiens deltagare är från Sveriges A-

landslag, U-landslag och någon elitseriespelare. Det är något som skiljer sig från denna 

studie som undersöker ett bandylag med åtta deltagare under elva matcher. Det kan vara 

en bidragande orsak till att generaliserbarheten mellan studierna blir komplex.  

 

Ytterligare en orsak till detta kan vara att bandyn har förändras spelmässigt, det vill säga 

att olika tränares taktik och deltagarnas roller i laget kan skilja mellan studierna. 

Troligtvis har även speltid haft en inverkan på den totala distansen som spelarna åker 

under match. Att studierna har olika deltagare kan vara en faktor som bidrar till att 

resultatet för libero, back och anfall får olika ordningsföljd mellan studierna. En 

förklaring till att halv och mittfält har de högsta resultaten i Wikers (2005), Nymans 
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(2011) och denna studie kan vara att spelarpositionerna har betydande roller i både det 

offensiva och defensiva spelet, vilket eventuellt ställer högre fysiska krav. 

I och med att fotboll inte har spelarpositionen halv bortses spelarpositionen vid 

jämförelse till fotbollsstudier. Författarna anser att spelarpositionen halv i bandy 

uppvisar vissa egenskaper som liknar en blandning av både ytterback och yttermittfält i 

fotboll. I denna studie framkommer det att mittfält uppnår den totalt längsta distansen. 

Det är något som överensstämmer med flera fotbollsstudier som också finner att mittfält 

utför den totalt längsta distansen under match (Di Salvo m.fl. 2007; Hewitt m.fl., 2014). 

Fotbollsstudien av Ingebrigtsen m.fl. (2015) visar att spelarpositioner i den yttre delen 

av spelplan uppnår längre totaldistans i förhållande till spelarpositioner av den centrala 

delen av spelplanen. Det kan anses som en likhet med halv som uppnår den totalt 

längsta distansen i bandy och utgår från den yttre delen av spelplan. 

4.1.2 Maximal hastighet 

Resultatet i studien om maximal hastighet visar att samtliga spelarpositioner har relativt 

jämna resultat, med endast en signifikant skillnad. Det tyder på att alla spelarpositioner 

behöver utföra minst en maximal åkning under match och genom en hög maximal 

hastighet kan skridskotekniken gynnas (Hallen & Ronglan, 2011). Resultatet i denna 

studie visar att halv uppnår den högsta genomsnittliga maximala hastigheten, vilket 

Wiker (2005) bekräftar eftersom spelarpositionen halv och mittfält uppnår den högsta 

maximala hastigheten. Även Nymans (2011) studie visar att halv uppnår den högsta 

genomsnittliga maximala hastigheten. Dock visar Nyman att alla spelarpositioner 

uppger en högre genomsnittlig maximal hastighet än denna studie. Dessa skillnader kan 

bero bland annat på mätinstrumentet, undersökningsdeltagarnas fysiska förmåga och 

motståndarlag. 

 

Att spelarpositionen halv uppnår den högsta maximala hastigheten i alla dessa tre 

studier antar författarna bero på att halv har ett åkmönster som är från spelplanens 

kortlinje till kortlinje och spelarpositionen har stora krav på delaktighet i både 

defensiven och offensiven. Vid åkningarna som sker längs med spelplanens långsida 

hinner troligtvis halv få upp en hög hastighet innan de stöter på en motståndare. Denna 

studie visar att back har den långsammaste maximala hastigheten och orsaken till detta 

kan vara det motsatta, det vill säga att back har en utgångspunkt i spelet som gör att 

spelarpositionen inte hinner få upp en hög hastighet. 
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En upptäckt som överraskar är att Carlings m.fl. (2010) fotbollstudie har betydligt större 

skillnad mellan spelarpositionerna än denna bandystudie. Det är lätt att tro att det är 

tvärtom eftersom att skridskoåkning visar en högre maximal hastighet, vilket i sin tur 

borde innebära större skillnader mellan spelarpositionerna. De likheter som finns mellan 

studierna är att back har den långsammaste maximala hastigheten. 

4.1.3 Medelhastighet 

Resultaten kring medelhastighet från denna studie styrker Nymans (2011) tidigare 

resultat som finns inom området. Mittfält och anfall uppger den högsta 

medelhastigheten i bägge studierna. Halv uppnår en medelhastighet som befinner sig 

mellan mittfält, anfall och libero, back i båda studierna. Nyman (2011) och denna studie 

finner även likheter i medelhastigheten mellan libero och back. Eftersom att studiernas 

resultat är liknande stärker det tron till att medelhastigheten på samtliga spelarpositioner 

gäller inom dagens elitbandy. 

 

Resultaten är intressanta eftersom att det tyder på att ju högre upp en spelarposition 

befinner sig på spelplanen, desto högre medelhastighet får spelarpositionen i studierna. 

En rimlig förklaring kan givitvis vara att den spelarposition som befinner sig högre upp 

i spelplanen har mindre speltid. Genom att deltagarna får mer vilotid kan det innebära 

att de kan använda mer fysisk kraft väl inne på spelplanen och får en högre 

medelhastighet. Utöver det kan spelarpositionernas olika roller och uppgifter i spelet 

styra hur deltagarna rör sig på spelplan, vilket troligtvis påverkar medelhastigheten. 

4.1.4 Speltid 

De mest anmärkningsvärda från speltiden i studien är att libero spelar ca en tredjedel (ca 

30 min) mer än anfall. Det överraskar inte att mittfält och anfall har mindre speltid än de 

andra spelarpositionerna, men differensen på speltiden är förvånande. En förklaring till 

detta kan vara att studien undersöker ett enda lag och att just detta lag använder sig av 

många byten på anfall, vilket eventuellt är annorlunda med hänsyn till andra bandylag. 

En annan intressant synvinkel är om taktiken påverkar den fysiska belastningen och att 

eventuellt anfall och mittfält behöver ha en högre vilotid än de andra spelarpositionerna. 

Taktikupplägget för libero och back har utifrån egna iakttagelser varit att koncentrera 

sig på defensiven, medan de andra tre spelarpositionerna halv, mittfält och anfall bör 

vara delaktig i både offensiven och defensiven, vilket kan bidra till att de fysiska kraven 

ökas för dessa spelarpositioner. 
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Författarna anser att variablerna total distans, speltid och medelhastighet har en 

inverkan av varandra. Resultatet i denna studie visar att anfall åker den kortaste 

distansen och har den minsta speltiden av alla spelpositioner. Anfall är den 

spelarposition som tillsammans med mittfält har den högsta medelhastigheten på ca 17 

km/h. En orsak till detta resultat är att anfall har en speltid på ca 61 minuter respektive 

mittfält ca 76 minuter. Författarna tror att med en mindre speltid kan anfall och mittfält 

tillförskaffa sig återhämtning under matchens gång och väl inne på spelplanen kan de 

utföra ett hårdare arbete genom att åka i en högre hastighet. Medan de resterande 

spelarpositionerna libero, back och halv har en speltid på ca 90 minuter uppnås en 

medelhastighet mellan ca 13,5 till 16 km/h. Denna lägre medelhastighet kan bero på att 

spelarpositionerna behöver ha tillräckligt med energi och kraft under hela matchen 

eftersom nästan inga byten görs. Utifrån detta resultat tolkar författarna att de fysiska 

kraven bör anpassas till träningen. Till exempel kan mittfält och anfall eventuellt träna 

mer intensivt under kortare tidsperioder i jämförelse med libero och back som kan träna 

med lägre intensitet under längre tidsperioder. Halv kan möjligtvis träna med en likartad 

intensitet som mittfält/anfall dock under en längre tidsperiod.  

4.1.5 Hastighetszoner 

I hastighetszon ett och sex fick samtliga spelarpositioner sitt lägsta procentvärde. Det är 

något som inte är förvånade eftersom hastighetszon ett innebär en glidande åkning som 

gör att deltagna passerar hastighetszonen utan någon större fysisk ansträngning. I 

hastighetszon sex krävs det att spelarna kommer upp i en hög hastighet vilket kräver en 

hög fysisk ansträngning. I denna studie visar resultatet ett tydligt mönster mellan 

spelarpositionerna libero och back gentemot de andra tre spelarpositionerna. Både libero 

och back har ett högre procentvärde än halv, mittfält och anfall i hastighetszonerna två 

och tre. Från hastighetszonerna fyra och fem är det däremot precis tvärtom, det vill säga 

att det är halv, mittfält och anfall som uppnår de högsta procentvärdena. Dessa 

observationer tyder på att de två försvarsinriktade spelarpositionerna libero och back 

håller en lägre hastighet under match jämfört med halv, mittfält och anfall. Detta kan 

bero på försvarspositionerna är inriktade på defensiven och utför den större delen av 

distansen på sin egen planhalva. Back tillbringar i denna studie över 83 procent av den 

totala distansen i hastighetszonerna två och tre, vilket styrker den ovanstående 

observationen. Dessa iakttagelser skulle kunna tillämpas genom att libero och back får 

träna stor del av sin isträning i hastigheter som uppgår mellan 4 till 20 km/h. För 
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spelarpositionerna halv, mittfält och anfall kan isträningen i en större grad anpassas till 

hastigheter som är mellan 15 till 25 km/h. 

 

Nyman (2011) visar precis som denna studie att försvarspositionerna libero och back 

utför den kortaste distansen i de tre snabbaste hastighetszonerna. Ordningsföljden av 

spelarpositionernas distans i den snabbaste hastighetszonen är exakt likadan mellan 

denna och Nymans (2011) studie. Det är något som förstärker bilden av 

spelarpositionernas fysiska krav i den snabbaste hastighetszonen. I denna studie uppnår 

mittfält den längsta distansen, följt av halv och anfall i både hastighetszon fyra och fem. 

Detta är något som skiljer sig mot Nyman (2011) som presenterar att anfall följt av mitt 

och halv uppnår den längsta distansen i hastighetszon fyra och fem. Detta resultat tyder 

på att åkmönstret för anfall kan ha förändrats mellan åren 2011 till 2015. Givetvis kan 

flera faktorer ha en inverkan på anfalls distansskillnader i hastighetszonerna. 

 

Vid en jämförelse mellan Rampininis m.fl. (2007) fotbollsstudie och denna bandystudie 

finns det några likheter. Båda studierna använder sig av sex stycken hastighetszoner, det 

är däremot olika hastigheter i zonerna som är anpassad för idrotten. Anfall har högst 

procentvärde i den långsammaste hastighetszonen och back har högsta procentvärdet i 

hastighetszon två från bägge studierna. Ett annat tydligt motiv är att back i båda 

studierna har lägst procentvärde i de tre snabbaste hastighetszonerna. Detta visar 

framförallt att det finns likheter mellan backpositionerna i bägge studierna, vilket 

eventuellt kan bero på att spelarpositionerna har liknande rollfördelning i de bägge 

idrotterna på ett tydligare sätt än de andra spelarpositionerna. 

4.1.6 Aktioner 

Samtliga spelarpositioner uppvisar den längsta medeldistans per aktion i hastighetszon 

tre. En förklaring till detta kan vara att deltagarna har en grundfart som är i eller strax 

utanför hastighetszon tre. Det bidrar till att deltagarna utför långa distanser i 

hastighetszon tre innan en ny aktion görs. I den fjärde hastighetszonen utför alla 

spelarpositioner flest antal aktioner. Anledningen till detta kan bero på att deltagarna 

ökar från grundfart till snabb åkning flera gånger under match. I hastighetszon fem 

framkommer det att libero och back utför färre antal aktioner och medeldistansen är 

kortare i förhållande till halv, mittfält och anfall. Dessutom har halv, mittfält och anfall 

fler antal aktioner i den snabbaste hastighetszonen. Resultatet kan eventuellt användas 

till att utforma träningspass, där deltagarna först åker i en grundfart mellan 15 till 20 
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km/h, för att sedan utföra en aktion till en hastighet mellan 20 till 25 km/h. Denna 

träning skulle likna det resultat som samtliga spelarpositioner hade i hastighetszon tre 

och fyra. Det gör att träningsspecificiteten eftersträvas eftersom träningen genomförs i 

likhet med match, vilket Michalsik och Bangsbo (2004) menar är önskvärt eftersom 

individen blir bra på det som tränas. Resultatet visar även att de offensiva 

spelarpositionerna halv, mittfält och anfall har högre fysiska krav i de snabbaste 

hastighetszonerna. Resultatet kan också tolkas som att försvarspositionerna libero och 

back har en utvecklingspotential inom det offensiva spelet i bandy. Samtidigt behövs 

eventuellt försvarspositionerna i det defensiva spelet och kan vara ett dilemma av hur 

mycket försvarspositionerna ska ingå i det offensiva spelet. 

 

Spelarpositionen libero utför flest antal aktioner i de tre långsammaste 

hastighetszonerna och back i de två långsammaste hastighetszonerna i förhållande till de 

resterande spelarpositionerna. Dessa två spelarpositioner har en stor skillnad i antal 

aktioner från hastighetszon två till sex i förhållande till halv, mittfält och anfall som har 

en jämnare fördelning av alla aktioner. Denna upptäckt kan tolkas som att halv, mittfält 

och anfall eventuellt behöver variera sina åkningar i alla hastighetszoner jämfört med 

libero och back som åker mer i en grundfart i de lägre hastighetszonerna.  

 

Di Salvo m.fl. (2010) framför att det är yttermittfält i fotboll som utför flest antal 

aktioner i den snabbaste hastighetszonen. Detta är något som liknar denna studies 

resultat som finner att spelarpositionen halv och mittfält utför flest antal aktioner i den 

snabbaste hastighetszonen. Att det är yttermittfält som utför flest antal aktioner i fotboll 

kan liknas med bandyns spelarpositioner halv och mittfält. Både studien av Di Salvo 

m.fl. (2010) och denna studie presenterar att back utför minst antal aktioner. Det kan 

förklaras med att både fotboll och bandy har liknande uppbyggnad i spelet. 

4.1.7 Accelerationer  

I resultatet framkommer det att både mittfält och anfall genomför flest antal 

accelerationer per spelad minut. Bägge spelarpositionerna har signifikanta skillnader till 

alla spelarpositioner, inklusive varandra. Detta resultat kan dels förklaras med att 

spelarpositionerna har ett högt utgångsläge i spelet och utför åkningar ner mot det egna 

målet. En annan orsak kan vara att spelarpositionerna mittfält och anfall oftare behöver 

passera sin motståndare för att skapa målchanser, vilket eventuellt kan innebära fler 

accelerationer under match. Baserat på detta resultat skulle träningen möjligtvis 
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innehålla mer accelerationer för mittfält och anfall i förhållande till libero, back och 

halv. 

 

Det kan även diskuteras om det per definition är en fördel i spelet att åka den längsta 

totala distansen, utföra flest antal aktioner, åka med högst medelhastighet och utföra 

flest antal accelerationer. Varje individ kan ha en speciell spelstil som påverkar alla 

undersökningsvariabler. Till exempel kan en deltagare utföra en kortare distans 

eftersom den åker mer ekonomisk, det vill säga att deltagaren inte väljer åkningar som 

inte innebär någon fördel i spelet. Även speluppfattning kan ha en stor inverkan på 

studiens resultat eftersom deltagaren kan avläsa spelet och välja smartare åkningar. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Hassmén och Hassmén (2008) beskriver att vid insamling av kvantitativ data ska varje 

mättillfälle vara under förhållanden som är så identiska som möjligt. Det är något som 

har eftersträvas eftersom tillvägagångsättet vid datainsamlingen har genomförts på ett 

systematiskt sätt med samma procedur vid varje mätning. Datainsamlingen har utförts 

på samma plats och med samma mätinstrument under hela studiens gång. Deltagarna 

har inför varje match haft relativt likartade uppladdningar i form av bland annat 

matchgenomgång och uppvärmning. 

 

I studien förekommer det omständigheter som författarna inte har haft möjlighet att 

påverka. Mätningarna har genomförts olika dagar och tider, där varje mättillfälle har 

bestått av olika typer av väder, temperatur, mental uppladdning och sjukdomar. 

Mätperioden för studien är mellan oktober och februari, vilket är en lång tidsperiod och 

kan innebära både fysiska och psykiska påfrestningar för deltagarna. Det kan vara både 

medvetna och omedvetna händelser som bland annat sömn, kost, skada, arbetssituation, 

familjesituation och träningsbelastning. Händelser som exempelvis time-out, antal 

hörnor och antal frislag kan ha en inverkan på den enskilda matchens utfall. Alla dessa 

omständigheter är saker som eventuellt påverkat resultatet och därmed reliabiliteten i 

studien, men är faktorer som ingår i spelet. 

 

Åtta stycken mätningar undersöktes inte på grund utav teknisk störning av 

mätinstrument, skada, sjukdom eller att deltagarna avstod från mätning. Detta bortfall 

var inget som författarna kunde styra över. Det faktum att deltagarna har burit GPS-

enheter under match och har varit medveten om mätningarna kan ha påverkat 
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deltagarnas prestationer. Samtidigt kan deltagarna vant sig vid användning av GPS-

enhet och därmed inte påverkat deltagarens prestation under match. Även faktorn att 

studien bara undersöker hemmamatcher är något som kan ge laget en hemmafördel 

gentemot motståndarna och påverkar deltagarnas insats under match. Motivationen för 

matchens betydelse och vilket motståndarlag som möts har kunnat ha en inverkan av 

deltagarnas matchprestation. Författarna föreställer sig att matcher som har 

derbykaraktär kan ge deltagarna extra motivation i förhållande till lag i den nedre delen 

av tabellen. Laget och deltagarnas självförtroende samt deras matchform är ytterligare 

en omständighet som kan varit en betydande del i studiens resultat.  

 

Det faktum att spelarnas vilotid i matcherna noterades manuellt av författarna får ses 

som en svaghet, eftersom den mänskliga faktorn kan påverka. Samtidigt utfördes 

vilotidens noteringar från varje matchtillfälle alltid av bägge författarna vilket förbättrar 

noggrannheten i studien.  En viktig del för validiteten är om deltagarna är lämpliga som 

population för studiens syfte (Hassmén & Hassmén, 2008). Studien har enbart deltagare 

från ett bandylag och på spelarpositionen libero undersöks bara en deltagare. Dessutom 

har deltagarna valts ut genom ett bekvämlighetsurval och enligt Bryman (2002) innebär 

en sådan urvalsstrategi att det finns vissa svårigheter att generalisera resultatet. 

Deltagarna som förekommer i studien är elitbandyspelare och anses därför vara högst 

lämplig att delta med tanke på studiens syfte. 

 

Johnston m.fl. (2014) undersöker validitet och tillförlitlighet på tio Hz GPS-enheter. 

Där framför Johnston m.fl. att tio Hz GPS-enheter har en mer tillförlitlighet och 

validitet jämfört med en Hz och fem Hz GPS-enheter. Även studien av Varley m.fl. 

(2012) kommer fram till att GPS-enheter med en insamlingsfrekvens på tio Hz är upp 

till sex gånger mer tillförlitlig än vad GPS-enheter med fem Hz är. Varley m.fl. framför 

också att GPS-enheter med tio Hz har en acceptabel nivå för att konstant mäta hastighet 

samt acceleration och är dessutom tillräckligt känslig för rörelseförändringar inom 

lagidrotter. Dock framför Akenhead m.fl. (2014) att accelerationer över fyra m/s
2
 kan 

riskera noggrannheten i mätningarna. Dessa studier bekräftar att GPS-enheter som 

användes i denna studie ger tillförlitlig data. Därmed anser författarna att både 

reabiliteten och validiteten för datainsamlingen är högre än vad som tidigare gjorts inom 

bandyn. 
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I studien väljer författarna att redovisa accelerationer som utförs mellan 0 - 2 m/s
2
 

eftersom ingen registrering av antalet accelerationer noterades i de högre 

accelerationszonerna 2 - > m/s2. Detta är något som kan ha berott på att författarna inte 

anpassat inställningarna för just antalet accelerationer i mjukvaruprogrammet Catapult 

Sprint 5.1.2 (Catapult Innovations, Melbourne, Australia). Ett ytterligare motiv till detta 

är att det finns forskning som framför att mätningar av accelerationer som är 4 m/s
2
 eller 

högre kan riskera noggrannheten av data och att accelerationer på 0 - 1 m/s
2
 har den 

högsta validiteten (Akenhead m.fl., 2014). 

 

Mätningarna har enbart genomförts utomhus, vilket innebär att det är svårt att 

generalisera resultatet för lag som spelar matcher inomhus, då yttre faktorer inte 

påverkar prestationen. Eftersom studien endast har åtta stycken deltagare, är risken stor 

att resultatet påverkas mer av individens fysiska kapacitet än spelarpositionens fysiska 

krav. Resultatet i studien bör därefter användas försiktigt och kanske mer som en 

öppning inom bandyns forskningsfält som är relativt begränsad i nuläget. Författarna 

anser att en styrka i studien är att elva stycken matcher har studerats vilket har bidragit 

till en hög validitet. För att höja validiteten för studien ytterligare kan det behövas fler 

antal deltagare på varje spelarposition och från fler antal lag. 

 

Författarna använder sig av maximal hastighet, total distans, medelhastighet, speltid, 

acceleration och hastighetszoner utifrån två punkter. Först och främst tyckte författarna 

att dessa var de mest intressanta variablerna och att de tillsammans var viktiga variabler 

som beskriver en rörelseprofil. Den andra punkten var att flera vetenskapliga studier 

som också undersökt rörelseprofiler inom idrotten använder samma 

undersökningsvariabler som denna studie (Carling m.fl., 2012; Di Salvo m.fl., 2007; 

Ingebrigtsen m.fl., 2015). 

 

4.3 Etisk diskussion 

Studien har förhållit sig till Vetenskapsrådets (2002)  Forskningsetiska principer inom 

humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning fyra huvudkrav och följt de åtta punkterna 

i rapporten God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). I och med detta anser 

författarna att den etiska delen i studien får anses vara uppfylld. Forskningsprocessen 

följer vanligtvis åtta steg som kan vara viktiga att förhålla sig till vid forskning. Studien 

följer forskningsprocessens åtta steg men inte i den ordningsföljd som rekommenderas 

(Backman, 2008; Gratton & Jones, 2010). Detta är någon som författarna vill klargöra 
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eftersom studiens datainsamling genomfördes innan syftet var formulerat. Dock gjordes 

ingen analys av data vid insamlingstillfällen, utan de sparades som rådata för att vid ett 

senare tillfälle analyseras när syfte och frågeställningar var formulerat. 

 

4.4 Slutsats 

Denna studie har studerat flera undersökningsvariabler vilket innebär svårigheter att på 

ett övergripande sätt uttala sig om en spelarposition har större fysiska krav än en annan 

spelarposition. Eftersom alla undersökningsvariablar studeras var för sig finns det 

svårigheter att jämföra de olika resultaten. Därför bör varje undersökningsvariabel 

studeras för sig utifrån vad som är intressant för läsaren. De mest framträdande i denna 

studie är att libero och back har flera likheter med varandra samt har flera skillnader 

gentemot spelarpositionerna halv, mittfält och anfall. De övergripande skillnaderna 

mellan libero/back i förhållande till halv/mittfält/anfall gäller framförallt 

medelhastighet, procent av total distans i hastighetszoner samt antal aktioner och dess 

medeldistans i hastigherszoner. Studiens resultat ger indikationer till att halv, mittfält 

och anfall har de största fysiska kraven under match, men hur mycket det skiljer sig 

mellan spelarpositionerna är svårt att uttala sig om. Resultatet kan ge tränare och 

fystränare underlag för att anpassa isträningen till olika spelarpositioner inom bandyn. 

 

4.5 Förslag till fortsatta studier 

Det skulle vara intressant om framtida studier genomför en liknande studie som denna. 

Skillnaden skulle vara fler antal deltagare på varje spelarposition, fler antal lag och ett 

slumpmässigt urval som kan bidra till en bättre generalisering. Jonsson (2011) skriver 

att bandyn håller på att gå från en utomhussport till att spela inomhus i hall. De nya 

förutsättningarna kan eventuellt ge en ny utveckling för sporten med bra 

träningsmöjligheter i tidig ålder. Eftersom mätningarna genomförts utomhus skulle det 

vara intressant om framtida studier kan jämföra mellan lag som spelar inomhus mot de 

som spelar utomhus. 

 

Andra förslag på fortsatt forskning inom bandyn är att ta reda på vilka åkriktningar som 

spelarna utför under match samt hur många accelerationer som görs framåt respektive 

bakåt. Det skulle också vara intressant om fortsatta studier undersöker effekten av hur 

olika spelarformationer påverkar spelarpositionernas totala distans, medelhastighet, 

distans i olika hastighetszoner och accelerationer. Denna information kan ge tränare 
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möjlighet att välja spelarformation utifrån spelarnas fysiska kapacitet. Alla dessa förslag 

skulle vara intressant att undersöka i både dam- och herrbandyn. 
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