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Abstrakt 
Inledning: Bandy har en låg skadeincidens med cirka 7 skador per 1000 matchtimmar. 

Den vanligaste skadelokalisationen är ansiktet som står för ca en tredjedel av 

rapporterade skador. Eftersom antalet studier inom bandy är begränsat, finns anledning 

till att öka kunskapen om skadepanoramat, för att på sikt kunna arbeta förebyggande för 

att minska antalet skador.   

Syfte: Att med en kvantitativ ansats analysera rapporterade skador i elitseriebandy 

herrar 2007-2012. 

Metod: Resultatet av samtliga inrapporterade skador mellan 2007-2012 har analyserats. 

Materialet bestod av det totala antalet individer från lag som rapporterat skador, totalt 

378 spelare. 

Resultat: Totalt rapporterades 97 skador under 2007-2012. Av dessa klassades  

36 % (35/97) som allvarliga, det vill säga spelaren bedömdes avstå träning samt match 

mer än sju dagar. Ansiktsskador stod för 28 % (29/97) av skadorna.  

Slutsats: Studien visade i att ansiktsskador var den vanligaste skadelokalisationen, och 

att andelen allvarliga skador i likhet med tidigare studie inom elitbandy var hög.  

 

Nyckelord:  ansiktsskada, bandy, retrospektiv, skadeprevention  
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Abstract 
Introduction: A low injury incidence has been reported from elite bandy (approximately 

7 injuries/1000 game hours). The most common location was in the face, which 

represent about 30% of reported injuries. However, the studies are few and more 

knowledge is needed to support planning of preventive measures. 

Objective: To investigate injuries in Elite male bandy the years 2007-2012. 

Method: All reported injuries from participating teams in the Swedish professional 

2007-2012 has been analysed. The participants consisted of 378 players followed 

between one and four seasons. 

Result: Totally, 97 injuries were reported during 2007-2012.  Of those were 36 % 

(35/97) classified as severe, meaning that the player could not participate in training or 

games for at least 7 days. Facial injuries represent 29 % (28/97) of total injuries. 

Conclusion: Present study show similar results as previous report that face injuries is the 

most common injury in male elite bandy, and that the share of severe injuries is high.   

 

Key words: bandy, facial injury, injury prevention, retrospective 
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1 Inledning 

 

1:1 Historik 

Bandyn har sitt ursprung i England där den första matchen spelades år 1875, och har 

utövats i Sverige sedan sent 1800 tal. På 1950 talet var bandy den tredje största sporten 

efter fotboll och ishockey, sedan dess har antalet klubbar minskat kraftigt. Som mest 

fanns över 800 klubbar, men nu finns endast 173 kvar. I och med att fler inomhusarenor 

byggts har den negativa utvecklingstrend vad gäller antalet utövare vänt och antalet 

ungdomsspelare har ökat de senaste åren (1). Det totala antalet spelare i Sverige är i 

dagsläget ca 20000 utövare enligt Lars Westerholm på Svenska Bandyförbundet. I 

jämförelse har ishockeyn 68000 licensierade spelare och fotbollen cirka 250000 (2).  

 

1:2 Regler 

Bandyplanen är lika stor som en fotbollsplan, och reglerna liknar fotbollens med till 

exempel offside, hörnslag och frislag. Varje lag har 11 man på plan och kan ha 4 

avbytare på bänken (3 utespelare och en målvakt). En bandymatch spelas under 2x45 

minuter med cirka 15 minuter paus i halvlek, och byten får göras fritt utan att 

huvuddomaren tillfrågas (3). Tacklingar är inte tillåtet i bandy, och målvakten använder 

inte klubba. Utrustningen på en bandyspelare liknar hockeyspelarens, men skydden är 

mindre skrymmande och axelskydd används inte.  

 

1:3 Skadeprevention 

Idrottsskador är ett stort samhällsproblem, vilket medfört stora kostnader för samhället 

och dessutom lidande för den enskilda idrottaren. Cirka 100 000 idrottsskador som leder 

till minst ett vårdtillfälle inträffar varje år (4). Kostnaderna för dessa skador beräknas till 

ca 1,3 mdr. Detta kan jämföras med antalet skadade i trafiken, som uppskattats till 

75000 per år (5). Då det i nuläget inte finns något överblickande system inom 

sjukvården/idrottsrörelsen för att registrera idrottsskador är det svårt att få en 

uppfattning om skadebilden. Nationellt kvalitetsregister för prevention och behandling 

av idrottsskador, NKIS, är under uppbyggnad för att på sikt kunna användas av svensk 

sjukvård samt idrottsrörelse. Registrets mål under 2014 är att 30 % av samtliga skador 

skall registreras, vilket motsvarar cirka 30000 skador. För att detta register skall fungera 

krävs en omfattande insats av både idrottsföreningar, klubbar samt sjukvård och 
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landsting (4). Under de senaste åren har flera satsningar gjorts inom olika idrotter för att 

preventivt minska antalet skador. SISU Idrottsutbildarna lanserade år 2005 tillsammans 

med Riksidrottsförbundet samt Gymnastik och Idrottshögskolan ”knäkontroll”. Detta 

förebyggande träningsprogram innehåller hopp- samt styrkeövningar används bland 

annat av fotbolls- innebandy- samt handbollsföreningar (6). Svensk basket har utvecklat 

”basketsmart”, vilket i likhet med knäkontroll är ett förebyggande träningsprogram.  

Inom svensk fotboll finns ett skaderegister, mycket tack vare Jan Ekstrand som forskat 

både nationellt samt internationellt i samarbete med bland annat UEFA (the Union of 

European Football Associations) samt FIFA (Fédération Internationale de Football 

Association). 2006 sattes en internationell forskargrupp ihop, och lade upp riktlinjerna 

för hur skadorna skall registreras. Bland annat bestämdes hur skadorna skall definieras 

och klassificeras (7).  

 

1:4 Skadeincidens inom andra idrotter   

Det har tidigare konstaterats att bandy jämförelsevis med andra sporter har en låg 

skadeincidens med 7,3 skador per 1000 speltimmar. Andelen allvarliga skador som 

rapporterats är hög, med bland annat frakturer, hjärnskakningar och ligamentskador (8). 

Inom fotbollen har 30 skador per 1000 matchtimmar registrerats (9,10), vilket är ca fyra 

gånger högre än inom bandy. Ishockeyn har rapporterat varierande resultat från olika 

studier, från 30-50 skador per 1000 matchtimmar (11,12). Även innebandyn har högre 

antal skador per 1000 matchtimmar, 15,9 för kvinnor samt 23,7 för män (13).  

Liksom bandyn har ishockeyn ansiktsskador samt övre extremitetsskador som de 

vanligaste skadelokalisationerna (14,15). Inom fotbollen är skadorna är lokaliserade 

främst i nedre extremiteter (9,16,17,18).  

 

1:5 Ansiktsskador 

Ansiktsskador är ett stort problem inom bandyn, då seniorspelare tillåtits ta av 

galler/visir. Cirka 30 % av skadorna som tidigare rapporteras är ansiktsskador (8,19). 

Ansiktsskydd är från och med säsongen 2010-2011 obligatoriskt för spelare födda 1991 

eller senare. Spelaren kan välja mellan visir + tandskydd eller heltäckande galler. De 

nya reglerna infördes av svenska bandyförbundet för att minska antalet ansiktsskador, 

som är överrepresenterade inom bandyn. Inom ungdomsbandy rapporteras inga 

ansiktsskador alls, tack vare det obligatoriska gallerskyddet för ansiktet. Detta betyder 

att antalet skador är lägre bland juniorspelare med 2,0 skador per 1000 matchtimmar 
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(20). Jämförelsevis visade Mölsä et al i en finsk studie att andelen ansiktsskador inom 

ishockeyn är något lägre, 18 % (21). Det finns få studier gjorda om skadepanoramat 

inom bandy (8,20). Det finns heller inte något preventivt skadeprogram eller nationellt 

skaderegister. Därmed finns anledning till att öka kunskapen om skadeläget, för att på 

sikt kunna arbeta förebyggande för att minska antalet skador. 

 

2 Syfte 

 

Med en kvantitativ ansats analysera rapporterade skador i elitseriebandy herrar 2007-

2012. 

2:1 Frågeställningar:  

-Fanns skillnad jämfört med tidigare studie i antal skador/speltimmar? 

-Vilken är den vanligaste skadeorsaken inom bandy? 

-Hur stor andel skador är orsakade av regelbrott från annan spelare? 

-Vilken var den vanligaste skadetypen? 

-Har den nya regeln om ansiktsskydd haft någon effekt på antalet ansiktsskador?  

-Vilka lag hade högst antal exponeringstimmar samt skador? 

-Vilken lagposition drabbades av flest skador? 

 

3 Material och metod  

 

3:1 Datainsamling/procedur 

Författaren har tagit del av data från samtliga inrapporterade skador som inträffat under 

matcher i Elitseriens grundseriespel mellan 2007-2012. Säsongen 2010-2011 

genomfördes ingen skaderapportering. Av de 14 lag som spelar i elitserien deltog sex 

till åtta lag varje säsong i rapporteringen. Totalt 17 elitserielag deltog i studien, 

studiepopulationen bestod således av spelarna i de lag som inkluderades i 

rapporteringen, totalt 378 spelare. Ansvarig lagläkare fyllde i ett formulär för varje 

skada, denna utformades av Toomas Timpka et al, som använde den i en studie om 

skador inom ungdomsbandy (20). Formuläret (Bilaga1) har sedan skickats in brevledes 

till dåvarande landslagsläkare och initiativtagare till skaderegistrering inom bandyn. 

Samtlig data avkodades och lades in i excelfiler, därefter fick författaren tillgång till 

materialet.  
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Skadorna delades upp i 3 kategorier:  

-lindrig: 1-3 dagars frånvaro från träning/match.  

-måttlig: 3-7 dagar frånvaro från träning/match. 

-allvarliga: mer än 7 dagars frånvaro från träning/match.  

 

Skadeformuläret som användes baseras på National Athletic Injury/Illness Reporting 

System (NAIRS) definition av idrottsskada (22,23). Denna definition inkluderar 

samtliga skador som inträffat under match och orsakat att spelaren inte kunde delta i 

träning eller match följande dag/dagar. Skadorna bestod av sårskada, hjärnskakning 

(commotio), tandskador eller annan skada som krävde professionell behandling innan 

spelaren kunde återgå till spel.  

 

Tabell 1. Deltagande lag i skaderegistrering år 2007-2012 

Lag 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2011-2012 

Bollnäs Deltog  Deltog Deltog 

Broberg Deltog Deltog Deltog  

Edsbyn Deltog  Deltog  

Falun Deltog    

GAIS    Deltog 

Gripen  Deltog   

Hammarby   Deltog  

Kalix    Deltog 

Katrineholm  Deltog  

Kungälv  Deltog Deltog  

Motala Deltog    

Sandviken  Deltog  Deltog 

Sirius Deltog Deltog Deltog Deltog 

Tillberga Deltog   Deltog 

Vänersborg   Deltog  

Västerås    Deltog 

Örebro  Deltog   

 

 

3:2 Inklusionskriterie 

Föreningen hade ett lag som spelade i Elitserien för herrar. 

 

3:3 Exklusionskriterie 

Lag som inte skickat in skaderapporter exkluderades ur studien. 
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3:4 Analysmetod  

Konfidensintervall beräknades med 95 % konfidensgrad för estimering av 

skadeincidens enligt Wilcoxon ranking test, och samtlig data analyserades med 

deskriptiv metod (24). Skadeincidens beräknades genom att använda det totala antalet 

spelartimmar och antal skador 2007-2012. Exponeringstid per lag och säsong 

registrerades enligt följande: ett lag som genomfört en säsong spelade 26 matcher á 90 

minuter. Tjugosex matcher gånger 1,5 timmar resulterade i 39 timmar exponeringstid 

per lag och säsong.  

 

3:5 Etiska överväganden  

Samtliga data var avkodade då författaren kom i kontakt med dem (inga personnummer 

eller namn) och inga sekretesskänsliga uppgifter förekom.  

 

4 Resultat 

Totalt rapporterades 97 skador under match 2007-2012. Av dessa klassades 36 % 

(35/97) som allvarliga, det vill säga spelaren bedömdes avstå träning samt match mer än 

sju dagar. Ansiktsskadorna stod för 29 % (28/97) och av dessa bedömdes (n=2) som 

allvarliga, och (n=21) var lindriga, mestadels sårskador från motståndarklubbor.  

Knäskador representerade 6 % (5/97) av skadorna, varav (n=4) klassades som allvarliga 

(Tabell 2).  Den sammanlagda exponeringstiden för spelare var 14742 h.  

 

Tabell 2. Fördelning av skador per kroppsdel samt kategori lindrig, måttlig, allvarlig. (n=97) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KI, Konfidensintervall (95 %) 

Skadelokal Antal Lindrig Måttlig  Allvarlig Procent (KI) 

Ansikte 28 21 5 2 29 (21-39) 

Arm/axel 11 3 1 7 12 (6-19) 

Skalle 10 1 5 4 11 (5-18) 

Hand/finger 8 3 3 2 9 (4-16) 

Underben 6 3 1 2 7 (2-13) 

Knä 5 1 0 4 6 (2-12) 

Fotled 5 1 1 3 6 (2-12) 

Ljumske 5 2 3 0 6 (2-12) 

Bål 5 1 1 3 6 (2-12) 

Lår 4 0 1 3 5 (1-11) 

Ögon 3 0 0 3 4 (0-9) 

Höft 2 2 0 0 3 (0-8) 

Rygg 2 0 1 1 3 (0-8) 

Tand 1 1 0 0 2 (0-7) 

Nacke  1 0 0 1 2 (0-7) 

Annat 1 0 1 0 2 (0-7) 

Hals 0 0 0 0 0 (0-0) 

Totalt 97      
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Fanns skillnad jämfört med tidigare studie i antal skador/speltimmar? 

I denna studie rapporterades 6,6 skador per 1000 matchtimmar, tidigare studie 

redovisade 7,3 skador per 1000 matchtimmar (8).  

 

-Vilken är den vanligaste skadeorsaken inom bandy? 

Den vanligaste orsaken till skada var kollision med annan spelare, 36 % (35/97) följt av 

spelare som träffats av klubba, 25 % (24/97). Spelare som träffats av bollar orsakade   

17 % (16/97) av skadorna och av dessa träffade (n=11) ansiktet. Resterande orsaker som 

fällning, sträckning, överbelastning, skärsår av skridsko stod för mellan 3-5 % av 

skadorna (Tabell 3). 

 

-Hur stor andel skador var orsakade av regelbrott från annan spelare? 

Regelbrott utfört av motspelare stod för 23 % (22/97) av skadorna. Regelbrott förekom i 

fyra av skadekategorierna, varav kollision samt fällning hade högst andel. (Tabell 3).  

 

 

Tabell 3. Skadeorsak samt andel skador orsakade av regelbrott (n=97) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

KI, Konfidensintervall (95%) är beräknat på antal skador (n) 

 

 

 

 

 

Orsak Antal (n) Procent Regelbrott (n) (KI) 

Kollision  35 36 12 (27-46) 

Träffad av 

klubba 

24 25 6 (17-34) 

Träffad av boll 16 17 0 (10-25) 

Överbelastning 4 5 0 (1-11) 

Fall 4 5 1 (1-11) 

Fällning 4 5 3 (1-11) 

Sträckning 3 4 0 (0-9) 

Träffad av 

skridsko 

2 3 0 (0-8) 

Annat/vet ej 5 6 0 (2-12) 

Totalt 97 100 22  
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Tabell 4. Fördelning av skadetyper inom bandy (n=97)  

Skadetyp Antal Procent   

Sårskada 32 33   

Kontusion 20 21   

Stukning 14 15   

Fraktur 13 13   

Commotio 8 8   

Annat 10 10   

Totalt 97 100%   

 

-Vilken var den vanligaste skadetypen?  

Sårskador var den vanligaste skadetypen, 33 % (32/97) följt av kontusion samt stukning 

(Tabell 4). Två stora sårskador orsakades av skridskor som gav skärsår på underbenens 

baksidor. Kontusioner uppkom vanligen i kollision med annan spelare, och frakturer var 

vanligast i ansikte (n=4) samt fingrar (n=4). Två revbensfrakturer samt en 

arm/underben/fotledsfraktur vardera rapporterades. Antalet hjärnskakningar (commotio) 

stod för 8 % (8/97), dock var ingen orsakad av regelbrott. Kollision orsakade (n=6) 

hjärnskakningar, en på grund av fall och en av ett skott i ansiktet. Av stukningarna var 

fem knäskador, fyra i ljumske, två i axel samt handled och fotled hade en skada vardera. 

Stukningar samt frakturer stod tillsammans för 28 % (27/97) av skadorna.  

 

-Har den nya regeln om ansiktsskydd haft någon effekt på antalet ansiktsskador?  

Andelen rapporterade ansiktsskador ökade 9 procentenheter mellan 2007-2010, för att 

sedan minska med 2 procentenheter säsongen 2011-2012 (Tabell 4).  

 

 

Tabell 5. Andel ansiktsskador i antal samt procent 2007-2012  

År Antal  Procent________ 

2007-2008 8  26   

2008-2009 6  32   

2009-2010 8  35   

2011-2012 6  32  

Totalt 28    
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Tabell 6. Total exponeringstid samt antal skador per lag 2007-2012 

 

-Vilka lag hade högst antal exponeringstimmar samt skador? 

Den sammanlagda exponeringstiden för lag var (1092 h). Sirius hade högst antal  

exponeringstimmar i denna studie (156 h), och flest antal rapporterade skador (n=21). 

Broberg rapporterade (117 h) exponeringstid samt (n=6) skador. Tio lag har deltagit en 

säsong, vilket motsvarade (39 h) exponering (Tabell 6).  

 

 

-Vilken lagposition drabbades av flest skador? 

Fördelningen av skadorna i respektive position i lag visade att mittfältare hade flest 

antal skador 42 % (41/97) följt av backar och forwards (Tabell 7). Liberoposition 

drabbades av (n=4) skador, varav (n=3) klassades som allvarliga. I övriga lagdelar var 

det jämnt fördelat mellan lätta/lindriga/allvarliga skador. 

 

Tabell 7. Fördelning antal skador per lagposition (n=97)  

Lagposition Antal skador Procent ____ 

Mittfält 41 42 

Back 20 21 

Forward 16 17 

Målvakt 8 8 

Halv 8 8 

Libero 4 4 _____ 

Totalt 97 100%  

Lag Antal expotimmar/lag (h) Antal skador/lag 

Sirius 156 21 

Bollnäs 117 15 

Broberg 117 6 

Tillberga 78 8 

Kungälv 78 7 

Edsbyn 78 6 

Sandviken 78 4 

Västerås 39 5 

Örebro 39 4 

Katrineholm 39 4 

Motala 39 4 

Gripen 39 3 

Hammarby 39 3 

Vänersborg 39 2 

GAIS 39 2 

Kalix 39 2 

Falun 39 1 

Totalt 1092 97 
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5 Diskussion 

5:1 Metoddiskussion 

Studien var en retrospektiv studie och hade fördelen med att all data redan fanns 

tillgänglig för bearbetning, dessutom var materialet cirka tre gånger större än tidigare 

studie inom elitseriebandy för herrar (8). En styrka med studien är att den löper över 

flera säsonger, vilket gett möjligheten att jämföra antal ansiktsskador över tid. Eftersom 

samtlig data var avkodad var det inte möjligt att jämföra skador i olika ålderskategorier, 

då persondata raderats.  

 

Ett problem med skaderapporteringen är att lagläkaren som fyllt i skaderapport i 

samband med match kan haft svårt att avgöra hur allvarlig skadan är vid skadetillfället. 

Dessutom är skaderapporteringen omständlig, ansvarig läkare skall ha med sig utskrivna 

skaderapporter i läkarväskan, för att sedan fylla i manuellt med penna. Därefter skall 

den skickas med posten per brev till ansvarig för skaderegistreringen. Med modern 

teknik är det givetvis enklare att fylla i blanketten på dator eller smartphone, för att 

sedan skickas elektroniskt. En applikation för smarta telefoner/ipads är under 

konstruktion av landslagsläkare i samarbete med bandyförbundet, och skall kunna 

användas av spelarna för att själva dokumentera och registrera sina skador.  

 

Anledningen till att signifikansanalys inte gjorts på andelen ansiktsskador är att 

skillnaden mellan första samt sista säsongen är större (7 procentenheter) än 

minskningen efter att regeln om ansiktsskydd infördes (2 procentenheter). Skillnaden 

kan därmed inte vara signifikant.  

 

5:2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att med en kvantitativ ansats analysera rapporterade skador i 

elitseriebandy herrar 2007-2012. I likhet med tidigare studie dominerade ansiktsskador 

skadepanoramat, och sårskador samt kontusioner var de vanligaste skadetyperna (8). 

Frakturer var vanligt förekommande och drabbar ansikte, händer samt revben. Sex till 

åtta av 14 lag per säsong har rapporterat skador i bandyns elitserie för herrar. Det totala 

antalet skador kan alltså vara cirka dubbelt så många. Dessutom finns en uppenbar risk 

för underrapportering, då spelare kan dölja skador för att kunna delta i kommande 

matcher, samt att matchläkare inte rapporterar in uppenbara skador.  
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En förklaring till den höga andelen allvarliga skador inom bandy kan vara den höga 

hastighet en elitbandyspelare uppnår. Hastigheter på närmare 40 km/h har uppmätts 

(25), detta i kombination med en tunn skyddsutrustning ger förutsättningar att skada sig 

allvarligt vid till exempel en kollision med annan spelare. Att genomföra fair-play 

information till spelare har tidigare testats inom ungdomsbandyn, utan att antalet skador 

minskat (26).  

 

I jämförelse med tidigare studie inom elitbandy var antalet skador per 1000 

matchtimmar något lägre (8). En orsak kan vara att i denna studie beräknades 

matchtimmar på samtliga deltagare per lag, det vill säga avbytare inkluderades. Detta på 

grund av att spelare kan byta fritt i bandy, och avbytarna är i högre grad delaktiga i spel 

än i till exempel fotboll. Antalet skador som orsakades av regelbrott var ca 10 % lägre 

jämfört med studie, och anledningen till denna förändring är inte klarlagd men kan bero 

på att materialet är större.  

 

Sårskador var den mest frekvent rapporterade skadetypen. Eftersom de flesta sårskador 

uppkommer av motståndarklubbor i ansiktet, bör en kampanj införas av bandyförbundet 

för att informera spelarna om vikten av att hålla sin klubba nedanför axelhöjd, enligt 

regelverket. Ett problem i matchsituation är att när en spelare skjuter, svingas klubban 

ofta ovan axelhöjd. I skottögonblicket kommer inte sällan motståndare för att störa 

skjutande spelare, och riskerar att få klubbspetsen i ansikte/öga.  

 

Den vanligaste skadeorsaken var kollision, och denna kategori skador hade också högst 

andel orsakade av regelbrott. Eftersom tacklingar inte är tillåtet inom bandy, bör 

domarna i högre grad döma utvisning för denna förseelse. Detta skulle kunna minska 

antalet skador och i synnerhet allvarliga skador. Inom fotbollen har man sett ett 

samband mellan antalet frisparkar och skadeincidens, drygt hälften av skadorna 

orsakades av kontakt med annan spelare (27). 

 

Svenska bandyförbundet har infört galler/visirtvång för spelare födda 1991 eller senare. 

Denna regel infördes inför säsongen 2010-2011, och gav följande säsong en minskning 

på 2 procentenheter av andelen ansiktsskador. Denna förändring kan dock inte med 

säkerhet sägas vara tack vare regeländringen, utan mer sannolikt var det ett resultat av 
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att flera lag är inkonsekventa med skaderapporteringen. Förändringen kan också bero på 

slumpen. Förhoppningsvis fortsätter dock trenden i takt med att spelarna blir äldre, men 

det kommer att ta uppskattningsvis cirka 15 år innan samtliga spelare har ansiktsskydd. 

Landslagsläkare har fört diskussioner med svenska bandyförbundet, som varit medvetna 

om problemet och agerat. Att juniorer får välja mellan gallerskydd eller visir+tandskydd 

när de blir seniorer kommer att minska antalet ansiktsskador. Detta är ett steg i rätt 

riktning, men obligatoriskt gallerskydd varit ett bättre alternativ. Detta eftersom 

gallerskydd skyddar hela ansiktet, och visir endast täcker övre delen men inte mun samt 

tänder. Det är svårt att säga varför många spelare väljer att ta av ansiktsskydd när de blir 

seniorer, sannolikt är det mycket av en attitydsfråga att man vill göra som de äldre 

spelarna. Sedan är det ofrånkomligt att man ser bättre utan ansiktsskydd, men antalet 

skador i ansikte, ögon samt tänder går inte att ignorera. En intervjustudie inom 

ishockeyn visar att spelarna är medvetna om riskerna med sporten, men inte av 

konsekvenserna av ansikts- och tandskador (28). Detta kan betyda att spelarna bör 

informeras bättre om konsekvenserna av skador i ansiktet.  

 

Mittfältare hade högre andel skador än andra delar av laget, det kan bero på att de är fler 

till antalet än andra lagpositioner. Mittfältare har dessutom en större arbetsyta än andra 

positioner med både ett defensivt och offensivt ansvar. Att liberos hade en hög andel 

allvarliga skador, kan förklaras med att de är sista försvarare innan målvakt, och därmed 

utsatta för framryckande forwards från motståndarlaget.  

 

Sirius rapporterade flest antal skador, men det betyder sannolikt inte att de var mest 

skadedrabbade, utan på att lagläkaren varit mest konsekvent med rapportering av lagets 

skador. Här finns mycket att önska av övriga lagläkare för att skadestatistiken skall bli 

mer pålitlig. I nuläget sker kontakt med lagläkare via e-post, där påminnelser om 

skaderegistrering skickas ut inför varje spelomgång. Att ordna personliga möten med 

varje lagläkare är en svår och kostsam uppgift, då elitserielagen är utspridda över hela 

landet. En personligare kontakt med lagläkare skulle dock kunna bidra till att öka 

frekvensen av rapporteringen. I vissa fall finns en naturlig förklaring till att lag endast 

rapporterat en säsong, och det är om laget åkt ur elitserien och degraderats till 

allsvenskan.    
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Som tidigare nämnts, har bandyn en klart lägre skadeincidens än både ishockey och 

fotboll. I jämförelsen med ishockey är en av de uppenbara förklaringarna att tacklingar 

inte är tillåtet inom bandy. Dessutom är arean på bandyplanen betydligt större än 

ishockeyrinken, vilket ytterligare minskar risken för kollisioner mellan spelare. Det har 

tidigare påvisats ett samband mellan mindre isytor och högre skaderisk inom ishockey   

(29). Jämförelsen med ishockeyn vad gäller skador per 1000 timmar är svårtolkad, då en 

ishockeyspelare spelar max 20 minuter av en match (byter oftare), medan bandyspelare 

spelar 60-90 minuter. Dessutom används stopptid i ishockey, och rullande tid inom 

bandy samt fotboll.  

 

5:3 Konklusion 

Denna studie visade liksom tidigare studie att ansiktsskador var den vanligaste 

skadelokalisationen, och att andelen allvarliga skador var hög.  

 

5:4 Framtida studier 

Fortsatt fokus bör ligga på att minska andelen allvarliga skador, samt undersöka om den 

regel angående ansiktsskydd som infördes 2011 kommer att minska andelen 

ansiktsskador. Det skulle vara intressant att genomföra en prospektiv studie med 

samtliga lag involverade i skaderapporteringen. Förhoppningen är att antalet 

ansiktsskador kan minska drastiskt då antalet spelare födda 1991 eller senare succesivt 

kommer att öka.  
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