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Förord 

Vi vill passa på att tacka främst Warberg IBK P94 och Ludwig Bengtsson för att de 

medverkade i studien. Ett tack riktas även till Emil Persson, utvecklingskonsulent på Svenska 

innebandyförbundet, för en givande diskussion kring studiens fokus. Högskolan i Halmstad 

för lån av utrustning samt Lina Lundgren som handlett oss genom arbetets gång.   
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Sammanfattning 

Innebandy är en växande idrott, som framför allt utövas i Sverige, Finland och Schweiz, men 

där väldigt lite forskning ännu finns publicerad. Tidigare studier inom ishockey och baseboll 

har visat att träning med viktmanipulerad utrustning förbättrat bland annat greppstyrka och 

svinghastigheten av slagträ i baseboll. Annan forskning har visat på att det är en förbättring i 

det neuromuskulära samspelet snarare än ökad muskelmassa som förbättrat prestationen vid 

dynamisk motståndsträning. Skotthastigheten anses vara en viktig faktor inom innebandy för 

prestationen och eftersom det inom baseboll har visats att viktmanipulerad utrustning kan 

förbättra svinghastigheten så vore det intressant att se om samma resultat kan uppnås inom 

innebandy.  

Syftet med studien var att undersöka effekten av innebandyträning med en viktmanipulerad 

innebandyklubba med avseende på dragskottshastighet och greppstyrka hos manliga 

innebandyspelare samt undersöka korrelationen mellan dragskottshastighet och greppstyrka. 

Även testpersonernas subjektiva uppfattning av träningen med den viktmanipulerade 

utrustningen undersöktes.  

Testgruppen bestod av 13 stycken 17-åriga manliga innebandyspelare. Under en sex veckors 

period genomförde testpersonerna 30 minuter av sin vanliga innebandyträning med den 

viktmanipulerade klubban (40 gram tyngre) tre gånger i veckan. Dragskotten filmades med 

en höghastighetskamera (Casio Exilim EX-FH25) med 250 fps och analyserades sedan i 

Dartfish för att mäta hastigheten. För att fastställa greppstyrkan användes en 

handdynamometer (Jamar – Baseline Hydraulic Hand Dynamometer).  

Träningen resulterade i en signifikant skillnad hos testpersonernas greppstyrka i den nedre 

handen på klubban (p<0,05). Däremot hittades ingen signifikant skillnad för den övre 

handens greppstyrka eller dragskottshastigheten. Studien visade heller inte på någon 

korrelation mellan dragskottshastighet och greppstyrka hos testpersonerna. Testpersonerna 

hade olika åsikter kring hur den extra tyngden påverkade innebandytekniken. 

De funna resultaten indikerar att träning med viktmanipulerad utrustning i innebandy 

signifikant förbättrar spelarnas greppstyrka i den nedre handen. Den ökade kraftutvecklingen 

kan eventuellt förklaras av ett ökat neuromuskulärt samspel. Studien ger en ökad förståelse 

för hur dynamisk motståndsträning kan implementeras i den dagliga innebandyträningen, 

vilket kan tillämpas vid planeringen av träningsprogram.  
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Abstract 

Floorball is a sport with increasing number of participants, which has not been studied 

extensively according to the literature. Previous studies on ice hockey and baseball have 

shown that training with weight manipulated equipment improved grip strength and swing 

speed. Other research has shown that the increased performance with dynamic resistance 

training rather occurs from the improvements in the neuromuscular facilitation than an 

increase in muscle mass. In floorball shooting velocity is considered to be an important factor 

of the performance. Since it has been shown in baseball that training with weight manipulated 

equipment can improve the bat velocity, it would be interesting to see if the same results can 

be found in floorball. 

The purpose of this study was to investigate the effect of grip strength and drag shot velocity 

in floorball training with a weight manipulated floorball stick. The study also investigated the 

relationship between grip strength and drag shot velocity. The test subjects’ subjective 

perception about the training method was also investigated.  

Thirteen 17-year-old male floorball players participated in the study. During a six weeks 

period the subjects used the weight manipulated equipment during 30 minutes, three times 

per week during their regular team practice. 40 grams lead tape was attached to the player's 

equipment to increase the resistance. The drag shots were filmed with a high speed camera 

(Casio Exilim EX-FH25) at 250 fps. The drag shot velocity was analyzed in Dartfish. To 

assess grip strength a hand dynamometer (Jamar - Baseline Hydraulic Hand Dynamometer) 

was used. 

The training resulted in a significant increase for the subjects’ grip strength in the lower hand 

on the stick (p <0,05). The study found no significant difference for the upper hand grip 

strength or drag shot velocity. No correlation between drag shot velocity and handgrip 

strength among the subjects were found. 

Conclusion: The results found in this study indicate that training with weight manipulated 

equipment can significantly improve the player’s lower hand grip strength. The results can 

eventually be explained by more effective fiber recruitment in the muscles. Studying floorball 

can contribute to increase the interest in research on floorball and increase the understanding 

for how dynamic resistance training can be incorporated in daily floorball practice. 
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1. Bakgrund 

1.1 Lagidrott och bollsport 

Lagidrotter utövas över hela världen och kategorin bollsport innehåller många olika idrotter 

med stora skillnader mellan dem. Vissa spelas med stora lag med minst 20 spelare såsom 

amerikansk fotboll & ishockey, medan andra är i mindre lag med endast 2-4 spelare som till 

exempel beachvolleyboll & curling. Fotboll och baseboll är två exempel på sporter som 

spelas på gräs medan ishockey och curling utförs på is samt en del utförs inomhus i hallar 

såsom innebandy och handboll. En del idrotter utförs med händerna som till exempel 

amerikansk fotboll och beachvolleyboll, medan fotboll spelas med fötterna och andra idrotter 

utförs med klubbor såsom innebandy och ishockey. Det som är gemensamt för alla dessa 

bollidrotter är att de går ut på att göra fler mål än motståndarlaget, och många av idrotterna 

har vissa liknande fysiska krav. Trots idrotternas likheter ställer de även olika krav på 

idrottarnas styrka, snabbhet, uthållighet, koordination och samspel. Idrotternas likheter och 

olikheter innebär att det är av betydelse att ha god förståelse och kunskap om vilka krav den 

aktuella idrotten ställer vid planering utav träningsprogram (Hallén & Ronglan, 2011). 

Samtliga bollidrotter klassificeras som intermittent arbete, där de genomförs med 

intervallarbete. De olika idrotterna växlar mellan tufft och lättare arbete i olika intensiteter 

och vila (Michalsik & Bangsbo, 2004). En av de lagidrotter som blivit populär i Sverige, 

Finland och Schweiz under senaste åren och som växer i popularitet är innebandy 

(Huoponen, 2009). 

1.2 Idrotten innebandy 

1.2.1 Innebandyns historia och nutid 

Organiserad innebandy uppkom i Sverige under slutet av 1970-talet och så sent som 1979 

bildades världens första innebandyklubb, Sala IBK. Svenska innebandyförbundet (SIBF) 

bildades år 1981 och upptogs redan 1985 inom Riksidrottsförbundet (www.innebandy.se (a), 

2011). Innebandy är således en ung idrott och har sitt största fäste hos ungdomar i Sverige, 

Finland och Schweiz. Innebandy spelas även på elitnivå där Sverige och Finland är 

världsledande, (Huoponen, 2009). Säsongen 2009/10 fanns det 124 659 licensierade 

innebandyspelare i Sverige, och 69 procent av alla licensierade är 16 år eller yngre 

(www.innebandy.se (b), 2011).   
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1.2.2 Definition av innebandy 

Innebandy är en bollsport som utövas inomhus med klubba och boll, på en plan som är 40x20 

meter stor och som begränsas av en sarg med rundade hörn. Matchtiden är 3x20 minuter och 

till match får lagen anmäla max 20 stycken spelare (inräknat såväl utespelare som målvakter) 

och på planen får lagen ha maximalt sex spelare, varav max en målvakt. Utespelarna turas 

under matchen om att spela med flygande byten med genomsnittligt mellanrum på cirka en 

minut (Svenska innebandyförbundet, 2010).  

1.2.3 Innebandyns fysiologiska krav 

Innebandy är en idrott med intermittent arbete under matcherna, med en kombination av 

högintensivt arbete och vila mellan bytena. Innebandy klassas som en öppen idrott, vilket 

innebär att spelaren måste ta hänsyn till flertalet inre och yttre faktorer i spelet, exempelvis 

med- och motspelares rörelser samt bollens förflyttning. Detta ställer stora krav på den aeroba 

kapaciteten, då den är viktig för att spelarna ska kunna återhämta sig snabbt vid match och 

träning samtidigt som den tillgodoser musklerna med energi under match. Den aeroba 

kapaciteten definieras som kroppens förmåga att bilda en stor mängd energi per tidsenhet 

under förbrukning av syre. SIBF har satt som rekommendation att spelarna ska ha en aerob 

kapacitet hos manliga innebandyspelare som innebär en syreupptagning av 60 ml O2/kg/min, 

samt 55 ml O2/kg/min för kvinnliga innebandyspelare. SIBF’s krav när det gäller fysisk 

styrka och power är höga för bål och ben, medan det inte är lika viktigt med specifik styrka i 

de övre extremiteterna. De fysiologiska kraven för herrar U19 är att spelarna ska klara av 

1RM knäböj med motståndet 1,4 gånger den egna kroppsvikten. Sprint på 10 och 20 meter 

ska klaras på tiden 1,75 respektive 3,00 sekunder. De rekommenderar en styrkebalans i 

kroppen för att kunna vara stark i närkamper och förebygga skador. Då innebandy är en 

öppen idrott är koordinationsförmågan extra viktig att träna på så att spelarna har god kontroll 

på sin kropp för att kunna samordna sina rörelser i förhållande till sig själv och omgivningen 

på innebandyplanen. Till största del anses dock den specifika innebandytekniken vara 

viktigast för prestationen inom idrotten. Den är tyvärr svårare att mäta och bestämma då den 

ser olika ut beroende på spelarens position och spelstil (Persson, 2010). Innebandy är en 

kontaktidrott där motståndarna vill hindra rörelsemöjligheterna och därför måste spelmoment 

såsom skott ske med hög intensitet och kraft, för att hindra motståndarna från att blockera 

skottet från att gå i mål (Hallén & Ronglan, 2011). I innebandy är därför träning med boll att 
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prioritera, eftersom utövaren vid denna typ av träning stimulerar rätt muskelgrupper, samt att 

utveckla sin teknik och taktik i matchliknande spelsituationer (Michalsik & Bangsbo, 2004). 

1.3 Idrottsspecifik träning 

Övningar som tränar de muskler som involveras i idrottens rörelsekedja kallas 

idrottsspecifika övningar och dessa anses ha större möjlighet att förbättra prestationen inom 

den faktiska idrottsgrenen jämfört med övningar som inte tränar de muskler som involveras i 

rörelsekedjan (Baechle & Earle, 2008). Träning med standardutrustning, som genomgått en 

viktmanipulation för att göras tyngre, är tänkt att användas i syftet att efterlikna den aktuella 

rörelsen och samtidigt träna det fullständiga rörelseomfånget i själva rörelsen (DeRenne et al, 

1995). Denna träningsform med externa vikter har blivit en populär träningsmetod för att 

förbättra funktionen hos muskelvävnad och därigenom ge en förbättrad idrottsprestation 

(Micheli & Kocher, 2006) och är en av de effektivaste träningsformerna ämnad för att öka en 

individs prestation (Myer & Wall, 2006). För att optimera träningens effekt på 

tävlingsresultaten krävs idrottsspecifika övningar som är anpassade efter individen och 

idrottens fysiologiska krav. Motståndsträning har bevisats påverka flera kroppssystem, så 

som: muskulära, endokrina, skelettala, metabola, immun, neuromuskulära och det 

kardiovaskulära (Kraemer et al, 1998).  

Prestationshöjande träning inom en specifik idrott kräver ofta stor tidsåtgång för de aktiva 

och deras tränare. Vilken träningsmetod som väljs för att uppnå den önskade 

prestationsförbättringen beror på vilken nivå den aktiva befinner sig på. För amatörer 

förbättras prestationen med träning av både rörelsekontroll (teknik) och muskelstyrka medan 

elitidrottare, som oftast redan har en nästintill fullgod teknik, kan endast öka muskelstyrkan 

för att förbättra prestationen. Med detta i beräknande är det viktigt att se vilken typ av träning 

som ger maximal prestationsutvinning för idrottarens sport (Cronin et al, 2001). En studie av 

Cronin et al (2001) har visat att träningsprogram där övningarna utförs med samma hastighet 

som på tävling leder till att träningen ger bättre effekt. Generellt anses träning i en viss 

hastighet bara förbättra prestationen i den tränade hastigheten, med andra ord så blir en 

övning mindre effektiv ju mer dess hastighet skiljer sig från tävlingshastigheten.  

Dynamisk träning med konstant motstånd (isotonisk träning) kännetecknas av övningar där 

hela motståndet är beroende av massan på det objekt som måste lyftas och är i dagsläget den 

mest använda metoden för att förbättra styrke- och kraftkapaciteten inom idrott. Denna form 

av träning möjliggör idrottsspecifika flerledsövningar som involverar såväl koncentrisk som 
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eccentrisk träning i olika hastigheter (Frost et al, 2010). Cross & Nathan (2009) skriver att en 

viktig faktor för att bedöma kraft och svinghastighet hos ett idrottsredskap är dess 

tröghetsmoment, oavsett redskapets tyngd. Tröghetsmomentet hos ett sportredskap definieras 

inte bara som dess tyngd eller längd utan är också beroende utav dess rotationsaxel som valts 

till beräkningen av tröghetsmomentet (Cross & Nathan, 2009). 

1.4 Tidigare forskning kring idrottsspecifik motståndsträning 

Enligt författarnas kännedom finns väldigt lite forskning gjord kring idrottsspecifik 

motståndsträning som implementeras direkt i innebandy, däremot finns resultat rapporterade 

inom ishockey. I en studie utav Stark et al (2009) användes en extra tung ishockeypuck (50-

56 % tyngre) i träningssituationer för att skapa ett ökat motstånd. Resultaten visade på ökad 

greppstyrka och ökad klubbhantering vid träning 10-15 minuter tre gånger i veckan under en 

sex veckors period. Klubbhanteringen mättes genom att spelarna fick genomföra en 

teknikbana där tiden registrerades och en sänkt tid räknades som ökad klubbhantering (Stark 

et al, 2009). Greppstyrka kan fastställas genom flera olika validerade mätmetoder såsom; 

hydrauliska handdynamometrar, pneumatiska mätinstrument och olika elektroniska 

instrument (Massy-Westropp et al, 2004). Ett av dessa hydrauliska mätinstrument är Jamar 

som anses vara validerad av och använd i flertalet studier (Ashford et al, 1996; Espana-

Romero et al, 2010; Hughes et al, 2004; Peolson et al, 2001). I en tidigare studie har 

testpersonerna fått utföra först tre försök på höger hand och därefter tre försök på vänster 

hand med ingen vila mellan repetitionerna (Ashford et al, 1996). 

Hughes et al, (2004) skriver i sin artikel att sambandet mellan greppstyrka och svinghastighet 

inom baseboll inte är slutgiltigt fastställt och lyckades inte själva hitta något samband mellan 

greppstyrka och svinghastighet i sin forskning. De menar att en förklarande orsak till 

avsaknad av sambandet mellan greppstyrka och svinghastighet är att endast idrottsspecifik 

träning har direkt påverkan på den specifika rörelsen som tränas inom idrotten. Vidare nämns 

även att den kinetiska kedjan kan ge en förklaring till deras resultat då modellen av denna 

menar att höften, bålen och de övre extremiteterna är segment som är sammanlänkade i ett 

kroppssystem. Höften och bålen är de primära kraftutvecklarna utav svinghastighet och de 

övre extremiteterna överför kraften, genererad från kroppen till klubban. Flertalet studier 

visar att den neuromuskulära förändringen som sker vid motståndsträning har hög positiv 

inverkan på bland annat svinghastigheten och prestationsförmågan. Detta kan förklaras 

genom att det centrala nervsystemet lär sig att rekrytera rätt muskler snabbare genom 
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effektivare rekrytering av typ II-muskelfibrer (Carroll et al, 2001; DeRenne et al, 1995; Judge 

et al, 2003).  

Inom baseboll har studier gjorts där vikten hos slagträn och bollar manipulerades. 

Viktförändringen var allt från 5 % till 100 % tyngre vikt jämfört med standardutrustningen. 

Dessa studier har visat en ökad slaghastighet hos slagmännen samt minskad skadefrekvens 

hos kastarna. Forskare har även funnit att träning med lättare samt tyngre utrustning, än 

standardvikten för utrustningen, har resulterat i en ökad kasthastighet hos kastare i baseboll 

(DeRenne & Szymanki, 2009). En studie av DeRenne et al (1995) visade att 

viktmanipulerade slagträn kan fungera som ett kompletterande träningsredskap för att öka 

slaghastigheten hos basebollspelare. Enligt tidigare resultat har träningsredskap, som inte 

gjorts tyngre än 12 % jämfört med standardvikten, påvisats öka slaghastigheten med 10 % 

(DeRenne et al, 1995). Vidare forskning stödjer dessa resultat då även de fått ökad 

slaghastighet med viktmanipulerade slagträn (Sergo & Boatwright, 1993). Träffhastigheten 

(när slagträ möter boll) är beroende av många faktorer, där slaghastigheten tillsammans med 

kraften spelar en avgörande roll. Det har även påvisats att svinghastigheten tydligt minskar i 

och med att tröghetsmomentet ökar (slagträets massa). Hastigheten sjunker med ungefär 1-2 

m/s
-1

 allt eftersom massan ökar från 0,8 kg till 1 kg. Detta behöver dock inte vara negativt då 

det är samspelet mellan slagträets massa och svinghastigheten som är en avgörande faktor för 

bollens hastighet (Koening
  
et al, 2004). För att mäta bollhastighet har olika mätmetoder 

använts såsom infraröda rörelsedektektorer (DeRenne et al, 1995), radar gun (Mavvidis et al, 

2005; McCluskey et al, 2010) samt höghastighetskamera (Ishii et al, 2009). I en studie utav 

Ishii et al (2009) använde de sig av en höghastighetskamera för att mäta en bolls hastighet. 

De mätte bland annat skotthastigheten i fotboll och använde sig utav sträckan bollen rörde sig 

på under tio bilder (frames) för att beräkna hastigheten (Ishii et al, 2009).  

Vid idrottsspecifik träning lär sig individen att utföra ett specifikt rörelsemönster som ger en 

rekrytering av fler muskelfibrer, vilket efterliknar den inlärda rörelsen på bästa sätt för 

optimal prestation. Det har även påvisats att motståndsträning har en positiv effekt på 

muskelkoordinationen och i vilken ordning de tränade musklerna aktiveras utav det centrala 

nervsystemet. Dessa två faktorer bidrar till en förbättrad prestation (Carroll et al, 2001). En 

studie utav Judge et al (2003) på friidrottare har bevisat att en 16 veckors period, uppdelad i 

fyra olika träningsperioder på fyra veckor, med idrottsspecifik motståndsträning förbättrar det 

neuromuskulära samspelet. Forskningen genomfördes med hjälp av elektromyografi (EMG) 

och mätningar av muskelkraftutvecklingen. Studiens resultat visade att träningen resulterade i 
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ökad kraftutveckling och EMG-aktivering i muskeln, vilket tolkades som förbättring utav den 

neuromuskulära aktiveringen (Judge et al, 2003). Det har rapporterats att det behövs 6-8 

veckor för att neuromuskulära adaptioner ska uppstå i muskeln (DeRenne & Szymanki, 

2009). 

Det är väl dokumenterat i litteraturen att det går att påverka det neuromuskulära samspelet 

och rekryteringen av muskelfibrer genom att viktmanipulera idrottsutrustningen och 

därigenom få en ökad prestation (Carroll et al, 2001; DeRenne & Szymanki, 2009; Judge et 

al, 2003). Däremot är sambandet mellan greppstyrka och svinghastighet inom baseboll oklart 

(Hughes et al, 2004). Studien syftar till att bidra till en ökad förståelse för hur dynamisk 

motståndsträning kan implementeras i den dagliga innebandyträningen samt öka intresset för 

vidare forskning inom innebandy.    

 

2. Syfte  

Syftet med studien var att undersöka effekten av innebandyträning hos manliga 

innebandyspelare med en viktmanipulerad innebandyklubba med avseende på: 

 Dragskottshastigheten 

 Greppstyrka i övre och nedre handen på klubban 

 Korrelationen mellan dragskottshastighet och greppstyrka  

 Testpersonernas subjektiva uppfattning av träningen med viktmanipulerad 

innebandyklubba 

 

Hypotesen är att träning med ökad redskapsvikt kommer resultera i ökad dragskottshastighet 

och greppstyrka. 

 

3. Metod 

3.1 Försökspersoner 

Testgruppen bestod av 13 stycken frivilliga 17-åriga manliga innebandyspelare. Samtliga 

spelare tillhör Warberg IBK P94, och tränar tre gånger per vecka exklusive match. Samtliga 

deltagare fick innan studiens början tillsammans med målsman skriva under en informations- 

och samtyckesblankett. I denna informerades de om studien och dess risker samt 

testpersonernas rättigheter, bland annat att när som helst avbryta studien. Under studiens gång 

uppstod 3 stycken bortfall (testperson 4, 12 och 13) på grund av missade eftertester.  
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3.2 Träningsredskapet och det experimentella utförandet. 

En träningsperiod genomfördes med en vanlig innebandyklubba som manipulerats 

viktmässigt (se figur 1). Genom att fästa 40 gram blytejp längs skaftets nedre del på 

deltagarnas innebandyklubbor ökades vikten med mellan 14,3 och 17,1 %. Detta innebär en 

ökning i tröghetsmomentet från 0,14 till 0,17 kg
.
m

2
, vilket är en ökning med 20,7 % (se 

bilaga 1 för beräkning). Författarna baserar detta på tidigare forskning där en 

viktmanipulering med allt från 5-100 % påvisat öka svinghastigheten hos testpersonerna 

inom baseboll (DeRenne & Szymanki, 2009). Klubban användes sedan i den dagliga 

innebandyträningen tre gånger i veckan under 30 minuter per träning, i 6 veckor. Detta blir en 

total träningstid, med den extra tyngden, på 540 minuter. Testpersoner som missade mer än 

25 % av träningstillfällena uteslöts automatiskt från studien. 

 

Figur 1: Den övre innebandyklubban är i standardutförande, medan den under är manipulerad viktmässigt med 

40 gram blytejp. 

 

3.3 Testprocedur 

Före och efter träningsperioden genomfördes tester av spelarnas dragskottshastighet samt 

greppstyrka. Dragskottshastigheten hos testpersonerna testades genom filmning av deras 

dragskott med hjälp av en höghastighetskamera (Casio Exilim EX-FH25) med 250 fps. 

Dragskotten genomfördes med testpersonernas ordinarie innebandyklubbor utan någon 

viktmanipulering. Dragskottet analyserade därefter i Dartfish för att fastställa 

dragskottshastigheten genom att beräkna sträckan som bollen färdades under tio frames (0,04 

sekunder), från och med det att bollen lämnade bladet på testpersonens klubba (McCluskey et 

al, 2010; Von Loebbecke et al, 2009). Bollens färdsträcka dividerades med tiden för att få 

fram medelhastigheten i meter/sekund och omräknades sedan till km/h. Vid samtliga 
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testförsök genomförde testpersonerna 10 minuter av lagets ordinarie uppvärmning. Därefter 

testades dem en åt gången, genom att skjuta 3 skott på 10 meters avstånd från mål, vilket 

filmades med en höghastighetskamera. Kameran placerades vinkelrätt mot bollbanans 

riktning på 8 meters avstånd från testpersonens position (se Figur 2). Detta avstånd valdes för 

att minimum täcka in bollens rörelse under tio frames. Testpersonerna gavs inga specifika 

instruktioner för dragskottets utförande, mer än att det var tvunget att utföras inom markerat 

område (se Figur 3). Det snabbaste dragskottet (högst km/h -värde) av dessa tre registrerades 

i studien som giltigt resultat. Vid eftertesterna tillfrågades varje testperson om deras 

subjektiva åsikt angående upplevelsen vid användandet av den viktmanipulerade 

utrustningen, detta gjordes med frågan ”Hur tyckte du det kändes att träna med den 

viktmanipulerade klubban?”. 

 

Figur 2: Kamerans uppställning samt testområdet för bedömning av dragskottshastighet. 

 

Figur 3: Markerat testområde (1,25x1,25 meter) avgränsat med tejp. 

För att bedöma testpersonernas greppstyrka användes en hydraulisk handdynamometer 

(Jamar – Baseline Hydraulic Hand Dynamometer) som mätinstrument. Testpersonerna fick 
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utföra tre försök på höger hand och därefter tre försök med vänster hand utan vila mellan 

repetitionerna (Ashford et al, 1996). Det högsta resultatet (mätt i kilogram, omräknat till 

Newton) på höger respektive vänster hand noterades, därefter ordnades resultaten efter vilken 

klubbfattning (vilken hand som är överst på klubban, se figur 4) spelarna har. Startpositionen 

för bedömningen av greppstyrka var stillastående med handdynamometern i ena handen, 

armbågen fullt extenderad och med en abduktion på 90 grader i axelleden (Espana-Romero et 

al, 2001). Testpersonerna ombads trycka ihop hand dynamometern samtidigt som de 

adducerade armen (www.fysprofilen.se, 2011). Användandet av handdynamometer för att 

bedöma greppstyrka är baserat på riktlinjer framtagna av Sveriges Olymiska Kommitté, och 

inkluderat i Fysprofilen vilken svenska innebandyklubbar idag använder sig av för att bland 

annat bedöma styrka och kondition (www.fysprofilen.se, 2011).  

 

Figur 4: Visar positionering av händerna på innebandyklubben 

 

3.4 Statistisk analys 

I studien användes ett beroende t-test, vilket användes för att jämföra testpersonernas 

skillnader i medelvärde och resultat före och efter träningsperioden. Testet användes vid 

uträkningar av skottstyrka och greppstyrka. Pearson rangkorrelationstest användes för att 

undersöka ett eventuellt samband mellan greppstyrka och dragskottshastighet. 

Signifikansnivån sattes till 0,05.  
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4. Resultat 

Medelvärdet av dragskottshastigheten för testgruppen förändrades från 152,7 + 18,7 km/h till 

155,3 + 14,4 km/h utan någon signifikant skillnad (p<0,05), se tabell 1 och figur 5 som 

beskriver testpersonernas individuella testresultat för dragskottshastigheten samt deras 

förändring. Figur 4 visar testgruppens medelvärde.   

Tabell 1: Testpersonernas individuella dragskottshastighet och dess förändring före och efter träningsperioden. 

 

 

Figur 5: Testgruppens medelvärde och standardavvikelse för dragskottshastigheten före och efter 

träningsperioden, 152,7 + 18,7 km/h till 155,3 + 14,4 km/h. 

 

 

1 164,7 162 -2,7

2 188,1 164,7 -23,4

3 158,4 169,2 10,8

5 144 135,9 -8,1

6 123,3 148,5 25,2

7 167,4 160,2 -7,2

8 131,4 125,1 -6,3

9 153 160,2 7,2

10 143,1 164,7 21,6

11 153,9 162,9 9

MEDEL-

VÄRDE 152,7 155,3 26,1

Nr
Skotthastighet

 Före (km/h)

Skotthastighet

 Efter (km/h)

Förändring

 (km/h)
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Testpersonernas medelvärde för greppstyrkan i den övre handen på klubban ökade med 8,3 % 

från 437,9 + 118,6 N till 474,3 + 91,3 N utan någon signifikant skillnad (p<0,05). Se tabell 2 

samt figur 6 vilka beskriver testpersonernas individuella resultat och förändring av 

greppstyrka för den övre handen, även testgruppens medelvärde och förändring efter 

träningsperioden kan ses.  

 

Tabell 2: Testpersonernas individuella greppstyrka i den hand som hålls överst på klubban, före och efter 

träningsperioden. 

 

 

 

Figur 6: Testgruppens medelvärde på greppstyrkan i den övre handen på klubban före och efter 

träningsperioden. 

 

1 392,8 451,7 58,9

2 667,8 657,9 -9,9

3 432,1 402,6 -29,5

5 549,9 549,9 0

6 491 461,5 -29,5

7 510,6 530,3 19,7

8 314,2 510,6 196,4

9 353,5 373,2 19,7

10 275 353,5 78,5

11 392,8 451,7 58,9

MEDEL-

VÄRDE
437,9 474,3 36,3

Nr
Greppstyrka 

Övre handen före (N)

Greppstyrka

Övre handen efter (N)

Förändring

(N)
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Testpersonernas medelvärde för greppstyrkan i den nedre hand på klubban ökade signifikant 

(p<0,05) med 5,3 % från 441,9 + 80,2 N till 465,5 + 87,6 N. Se tabell 3 och figur 7 som 

beskriver testpersonernas individuella värden och förändring för nedre handen samt 

testgruppens medelvärde före och efter träningsperioden.  

Tabell 3: Testgruppens individuella resultat för greppstyrka i den nedre handen på klubban, före och efter 

träningsperioden.  

 

 

 

Figur 7: Testgruppens medelvärde på greppstyrkan i den nedre handen på klubban före och efter 

träningsperioden. Signifikant skillnad (p<0,05) finns. 

 

 

1 333,9 333,9 0

2 589,2 589,2 0

3 402,6 402,6 0

5 500,8 520,5 19,7

6 500,8 510,6 9,8

7 451,7 451,7 0

8 481,2 569,6 88,4

9 343,7 363,3 19,6

10 373,2 402,6 29,4

11 441,9 510,6 68,7

MEDEL-

VÄRDE
441,9 465,5 23,6

Greppstyrka

Nedre handen efter (N)

Förändring

(N)
Nr

Greppstyrka 

Nedre handen före (N)
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Ingen korrelation mellan greppstyrka och dragskottshastighet kunde fastställas med hjälp av 

Pearsons rangkorrelationskoefficient varken före eller efter träningsperioden, se tabell 4 och 

figur 8-11 vilka visar resultaten av korrelationsberäkningarna av sambandet mellan 

dragskottshastighten och greppstyrka i den nedre och övre handen.  Ingen av de fyra 

korrelationerna är signifikant (p<0,05). 

Tabell 4: Resultat av Pearsons rangkorrelationstest före och efter träningsperioden mellan dragskottshastighet 

och greppstyrka.  Resultatet ska ligga så nära 1 eller -1 som möjligt för att korrelation ska finnas. 

 

 

Figur 8: Visar testpersonernas resultat för skottstyrka och greppstyrka för den övre handen före 

träningsperioden. 

 

 

Figur 9: Visar testpersonernas resultat för skottstyrka och greppstyrka för den övre handen efter 

träningsperioden. 

Före träning, övre hand 0,5

Efter träning, övre hand 0,1

Före träning, nedre hand -0,3

Efter träning, nedre hand -0,5

Pearsons rangkorrelation ( r ) 
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Figur 10: Visar testpersonernas resultat för skottstyrka och greppstyrka för den nedre handen före 

träningsperioden. 

 

 

Figur 11: Visar testpersonernas resultat för skottstyrka och greppstyrka för den nedre handen efter 

träningsperioden. 

 

Vid tillfrågandet av hur testpersonernas subjektiva upplevelse av träningen med den 

viktmanipulerade utrustningen var reaktionerna blandade. Den vanligaste åsikten var dock att 

de tyckte att den extra tyngden inte påverkade skottrörelsen men däremot ansåg de att de mer 

tekniskt krävande momenten som passning och dribbling blev svårare att utföra. Några få 

testpersoner uppgav inga speciella kommentarer och hade inte märkt någon större skillnad.  
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att se vilken effekt innebandyträning med viktmanipulerad utrustning 

hade på greppstyrkan och dragskottshastigheten samt undersöka om det finns någon 

korrelation mellan dessa två. Även testpersonernas subjektiva upplevelse av träning med den 

viktmanipulerade utrustningen undersöktes. Studien visade en signifikant ökning av 

greppstyrkan i testpersonernas nedre hand på klubban (p<0,05). Även för den övre handens 

greppstyrka och dragskottshastigheten sågs ökningar hos några av testpersonerna efter 

träningsperioden även om dessa inte var signifikanta för gruppen. Det hittades heller ingen 

korrelation mellan greppstyrka och dragskottshastighet. Åsikterna kring träningen med 

viktmanipulerad utrustning skiljdes sig något åt mellan testpersonerna. Medan några påstod 

sig inte ha märkt någon skillnad så ansåg majoriteten att det extra motståndet hade negativ 

påverkan på de mer tekniska aspekterna, som till exempel dribblingar och passningar. 

Testpersonernas subjektiva uppfattning kring användandet av den viktmanipulerade 

utrustningen kan innebära vissa problem vid implementering av träningsformen i den dagliga 

innebandyträningen. Det gäller att klargöra för spelarna hur den extra tyngden eventuellt 

kommer påverka deras innebandyteknik, för att göra de väl förberedda på vad som krävs och 

vad effekten kommer bli. Vidare upplysning om att ett ökat tröghetsmoment ger en 

långsammare sving och att det är själva skottrörelsen samt det neuromuskulära samspelet i 

musklerna som tränas istället för skotthastigheten. 

Den signifikanta skillnaden (p<0,05) som kunde ses på testpersonernas nedre hand på 

klubban kan eventuellt förklaras av ett ökat neuromuskulärt samspel och rekryteringsmönster 

av muskelfibrer som uppstår vid dynamisk motståndsträning (Carrol et al, 2001). DeRenne & 

Szymanski (2009) beskriver svingen av slagträet i baseboll som en explosiv rotationsrörelse. 

Då ett dragskott i innebandy delvis liknar baseboll svingen är författarna till denna studie av 

åsikten att även rörelsen vid ett dragskott i innebandy också är en explosiv rotationsrörelse. 

Detta innebär att spelaren behöver använda den kinetiska kedjan för att effektivt kunna 

utvinna så mycket kraft som möjligt till skottet. Det ställs med andra ord stora krav på 

spelarens förmåga att kunna utveckla kraft från musklerna genom att effektivt använda de 

proximala segmenten i rörelsens initiala fas. Kraften i skottrörelsen utvecklas från de 

proximala delarna, med start i höften, och färdas vidare upp genom spelarens överkropp och 

distala segment för att sedan ha en så stor kraft som möjligt när klubba möter boll. För att 



22 

 

sedan kunna överföra den utvunna kraften från kroppen och övre extremiteten till klubban 

och skottet, måste spelaren vara tillräckligt stark i sin nedre arm för att effektivt kunna stå 

emot och dirigera vidare den kraft som utvecklas från höften och ut i klubban. Genom att öka 

motståndet för denna inlärda rörelse, med hjälp av viktmanipulerad utrustning, kan 

testpersonerna således ha fått ett bättre neuromuskulärt samspel som resulterade i ökad 

greppstyrka för den nedre armen genom att det krävdes en ökad kraftutveckling vid skottet, 

genom användning av den viktmanipulerade utrustningen (Blazevich, 2010).  

Det faktum att övre handens ökning var procentuellt större (8,3 % mot 5,3 %) än den 

signifikanta ökningen hos nedre handen är intressant. Författarna tror att ökningen för den 

övre handen antagligen också hade varit signifikant om det inte vore för de tre testpersoner 

som minskat sin greppstyrka under träningsperioden. Detta då den totala procentuella 

ökningen är större för greppstyrkan i den övre handen än den nedre handen. 

Avsaknaden av samband mellan greppstyrka och dragskottshastighet tolkar författarna som 

att greppstyrkans roll i innebandy snarare handlar om att vidareföra och kontrollera den kraft 

som generas i kroppen och den kinetiska kedjan från höft och hela vägen ut till armarna 

vidare till klubban och bollen än att skapa mer (ny) kraft vid skottillfället. Det skulle vara 

intressant att ha undersökt om den ökade greppstyrkan även resulterat i en ökad klubbteknik i 

enlighet med vad Stark et al (2009) fann i sin ishockeystudie. Om det antas att den ökade 

greppstyrkan beror på förbättrat neuromuskulärt samspel och inte ökad muskelmassa, så bör 

det vara troligt att en ökad greppstyrka även resulterar i en ökad klubbkontroll. Detta då ett 

förbättrat nervsamspel bör resultera i snabbare reaktioner och positionsförändringar i 

handlederna, vilket möjliggör bättre och snabbare anpassning till de matchsituationer som 

kräver snabba beslut samt bättre kontroll av klubba och boll av spelarna (Carroll et al, 2001).     

Testpersonerna ökade resultatet för dragskottshastigheten från 152,7 + 18,7 km/h till 155,3 + 

14,4 km/h. De funna resultaten i denna studie kunde inte fastställa att ökningen av 

dragskottshastigheten var signifikant. Detta kan bero på otillräcklig träningsmängd, i 

exempelvis Sergo & Boatwright’s (1993) studie fick deras testgrupp svinga sina 

viktmanipulerade slagträn totalt 1800 gånger under 6 veckor. I denna studie kom 

testpersonerna inte i närheten av den träningsmängd dragskottsrepetitioner, utan snarare bara 

ett femtiotal per träningstillfälle med den viktmanipulerade klubban, vilket kan ha påverkat 

resultaten. Ett annat förslag till avsaknaden av signifikant skillnad kan vara att den extra 

tyngden på klubban påverkade innebandytekniken så pass mycket att ingen signifikant 
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ökning uppstod, vilket skulle förklara de negativa dragskottshastighetsförändringar som 

uppstod hos vissa testpersoner. Det faktum att flertalet testpersoner upplevde en överlag 

försämrad innebandyteknik stärker detta resonemang, även om ingen teknikförsämring är 

bevisad.     

Genom användandet av viktmanipulerad utrustning tränas spelarnas normala rörelseomfång, 

och innebandyträningen blir således fortfarande idrottsspecifik. Då innebandy är en snabb 

och explosiv idrott som involverar rotationsrörelser vid skottutförandet blir svinghastigheten 

av klubban avgörande för skottets hastighet. Denna typ av träning (med ökat 

tröghetsmoment) kan vid skottutförandet försämra svinghastigheten och därigenom spelarens 

tekniska prestation. När det extra tröghetsmomentet väl övervunnits kan den minskade 

svinghastigheten motverkas av den extra tyngden, vilken genererar mer total kraft i enlighet 

med att kraften är lika med massan multiplicerat med accelerationen, och resulterar i en ökad 

skotthastighet. Ett hårdare och snabbare skott bör resultera i att försvarande målvakt och 

utespelare har mindre tid på sig att reagera på skottet. Detta innebär enligt författarna en ökad 

chans för att bollen går i mål, eller snarare minskar risken för att målvakten ska hinna reagera 

och rädda skottet. Testperson 6 som är den som ökat sin dragskottshastighet mest med 25,2 

km/h får på sina skott en förändring för bollens färdtid på 0,05 sekunder på en sträcka av tio 

meter. Detta är en skillnad på 20,7 % från före träningsperioden (se bilaga 2 för beräkning).   

De effekter som uppstått av den dynamiska motståndsträningen beror troligtvis till största 

delen utav neuromuskulära adaptioner snarare än ökad muskelstyrka, vilket stärks av tidigare 

studier (Carroll et al, 2001; Judge et al, 2003), som undersökt den sportspecifika träningens 

effekter på det neuromuskulära samspelet. Båda artiklarna tar upp det faktum att ökad styrka 

och förbättrad idrottsprestation möjligen beror på muskulära adaptioner även om det inte 

kunde bevisas. Den ökning som skedde hos testpersonerna i denna studie efter 

träningsperioden, med den manipulerade utrustningen, kan således eventuellt förklaras på 

samma sätt. Det vill säga att det uppstod ett förbättrat neuromuskulärt samspel som 

därigenom resulterade i en ökad rekrytering av muskelfibrer, som i sin tur kan resultera i en 

ökad kraftutvinning och dragskottshastighet. Den icke-signifikanta ökning som kunde ses i 

dragskottshastigheten kan eventuellt förklaras av den kinetiska kedjan. Modellen säger att de 

proximala segmenten och de distala segmenten är sammanlänkade i en kedja vid 

kraftutveckling, vilket tidigare har diskuterats (Blazevich, 2010). Förklaringen till 

testpersonernas ökade dragskottshastighet kan därför möjligtvis även förklaras av deras ökade 

förmåga att, genom dynamisk motståndsträning, utveckla kraft. Denna kraftutveckling 
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utvinns initialt från de proximala muskelgrupperna (höften) och levereras genom de distala 

segmenten (armarna), där bland annat greppstyrkan behövs för att stå emot kraften som 

genereras.  

5.2 Metoddiskussion 

I denna studie användes endast en experimentell grupp, även om andra studier har använt sig 

av både en experimentell- och en kontrollgrupp. En kontrollgrupp hade kunnat tillföra 

information om ifall att det verkligen är den extra vikten på klubborna eller den vanliga 

innebandyträningen så gett de uppmätta resultaten. På grund av lågt antal deltagare i studien 

fick dock denna idé förkastas. Detta då författarna inte ville riskera att i slutet av studien ha 

för många bortfall och för små testgrupper så att en stark slutsats inte skulle kunna dras 

utifrån resultaten. 

Testerna skedde på samma tid på dygnet och i samma lokal vid båda tillfällena. Laget hade 

även haft en vilodag innan testerna genomfördes. Dock skedde ingen kontroll av näringsintag 

24 timmar innan testtillfällena. Då testtillfällena skedde på lagets ordinarie träningar fick alla 

spelare olika mycket uppvärmning och träningstid innan det var deras tur att testas. Detta 

förutsätts dock ha motverkats genom att samma testperson testats i samma ordning vid både 

för- och eftertesterna. Det vill säga att de som hade tio minuters uppvärmning vid förtesterna 

även hade tio minuters uppvärmning vid eftertesterna.  De risker som testpersonerna 

informerades om innan studien var bland annat ökad skaderisk på grund av ovana vid den 

ökade belastningen, en prestationsförsämring inom innebandyn på grund av försämrad teknik 

till följd av träningen med den viktmanipulerade utrustningen samt eventuell skada på 

utrustningen orsakad av blytejpen.  

Vid analysen av dragskottshastigheten i datorprogrammet Dartfish bör viss beaktning tas för 

eventuell felkälla med svårigheten att lokalisera bollens exakta position, vilket kan påverka 

bollens förflyttade sträcka under tio frames. En miss med några millimeter på datorskärmen 

kan påverka bollens sträcka med några centimeter som i sin tur resulterar i en felaktig 

hastighet. Författarna genomförde en kontroll av detta i Dartfish och kom fram till att det 

skiljer 9 km/h om markören sätts längst bak (131,4 km/h) eller längst fram på bollen (140,4 

km/h). För att minimera risken för denna felkälla har författarna satt markören så centralt på 

bollen som möjligt vid all analys av testpersonernas skotthastighet. 
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Den ökning som kunde ses hos testpersonerna vad gäller greppstyrka kan ha påverkats av 

testpersonernas ovana att utföra testet. Som tidigare nämnts kan inlärningen av rörelser 

rekrytera muskelfibrer och bidra till förbättrade rörelser. Testpersonerna borde därför ha fått 

möjligheten att genomföra en testomgång någon vecka innan förtesterna genomfördes. Detta 

skulle antagligen ha minskat risken för denna felkälla, som författarna ändå inte ser som 

speciellt stor då bara ena handen gav signifikant resultat och om detta hade varit på grund av 

inlärning av handdynamometern, istället för träningens effekt, borde båda händerna gett 

signifikant resultat. 

5.3 Framtida forskning inom området 

Kommande studier bör undersöka träningens effekt vid ökad eller minskad procentuell 

förändring av vikten på utrustningen. I framtida studier borde greppstyrkans påverkan på 

tekniken inom innebandy undersökas, till exempel vilken effekt den har för klubbhantering 

och skottprecision. Framtida studier bör även undersöka träningens effekt på det 

neuromuskulära samspelet med hjälp av exempelvis elektromyografi (EMG) och kinetiska 

kedjans betydelse för skottrörelsen.  

Eventuell framtida forskning inom detta område bör uppmärksamma det faktum att 

testpersonerna kom att uppleva en teknikförsämring med den viktmanipulerade utrustningen 

då den gör klubban tyngre och mer svår hanterlig.  

6. Slutsats 

Träning med viktmanipulerad utrustning under sex veckor gav en signifikant ökning av 

greppstyrkan i den nedre handen på innebandyklubban. Träningen gav även effekt på den 

övre handens greppstyrka och dragskottshastigheten hos några testpersoner även om det i 

denna studie inte var någon signifikant skillnad. Ingen korrelation hittades heller mellan 

dragskottshastigheten och greppstyrkan, i såväl den nedre som övre handen, vilket stödjer 

tidigare forskning om att det inte finns något samband mellan greppstyrka och hastigheten 

sving-rotationsrörelser. Några testpersoner upplevde en försämrad innebandyteknik vid 

användandet av viktmanipulerad utrustning, även om ingen teknikförsämring är bevisad. De 

funna resultaten indikerar att träning med viktmanipulerad utrustning i innebandy kan 

signifikant förbättra spelarnas greppstyrka i den nedre handen. En ökad greppstyrka kan 

därför möjligtvis vara nödvändig inom innebandy för att effektivisera kraftöverföringen från 

den kinetiska kedjan till klubban via handen. Den ökade kraftutvecklingen kan eventuellt 



26 

 

förklaras av ett ökat neuromuskulärt samspel genom effektivare rekrytering av muskelfibrer. 

Studien ger en ökad förståelse för hur dynamisk motståndsträning kan implementeras i den 

dagliga innebandyträningen, vilket kan tillämpas vid planering av träningsprogram. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1  

Beräkning av innebandyklubbans tröghetsmoment med och utan blytejp 

Till denna beräkning gjordes en förenkling av innebandyklubbans utseende. Bladet och 

blytejpen räknades som tyngder vid innebandyklubbans ände. Skaftet, bladet och blytejpens 

tröghetsmoment beräknades var för sig och adderades sedan. Ingen rotationsaxel togs i 

beaktande vid denna beräkning. 

Innebandyklubban uppmättes till 100 centimeter lång och 179 gram tung. Bladet väger 78 

gram och blytejpen väger 40 gram. 

I = tröghetsmoment (kg∙m
2
) 

m = massa (kg) 

L = längd eller avstånd till rotationscentrum (m) 

Beräkning av skaftet: 

Iskaft = (1/3) ∙m∙L
2 

Iskaft = (1/3) ∙0,179∙1,0
2 

= 0,0597 kg∙m
2 

Beräkning av bladet: 

Iblad = m∙L
2 

Iblad = 0,078 ∙ 1,0
2 

= 0,078 kg∙m
2 

Beräkning av blytejp: 

Iblytejp = m∙L
2 

Iblytejp = 0,040∙ 0,95
2 

= 0,0361 kg∙m
2 

 

Innebandyklubbans tröghetsmoment utan blytejp: Iskaft + Iblad = 0,1377 kg∙m
2
 

Innebandyklubbans tröghetsmoment med blytejp: Iskaft + Iblad + Iblytejp = 0,1738 kg∙m
2
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8.2 Bilaga 2  

Beräkning av bollens förändrade färdtid vid en skotthastighetsökning 

Testperson 6 förändrade färdtid för bollen har beräknats enligt följande: 

T = S/V 

T = tid (s) 

S = sträcka (m) 

V = hastighet (m/s) 

Före träningsperioden sköt testperson 6 i 34,25 m/s och efter träningsperioden sköt han i 

41,25 m/s.  

Skottet beräknades skjutas på tio meters avstånd till mål och bollens färdtid blir som följande: 

 Före träningsperioden: 10/34,25 = 0,292 s 

Efter träningsperioden: 10/41,25 = 0,242 s 

Skillnad i sekunder: 0,292 – 0,242 = 0,05 sekunder 

Skillnad i procent: 0,292/0,242 = 1,2066, vilket är en skillnad på 20,7 % 

 

 

 


