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Abstract 
Aim: The aim of the study was to create and evaluate a test battery, which in an objective way 

could measure a group of soccer players’ technical performance, and further, to create a series 

of exercises, which incorporate important soccer-specific techniques, and test the exercises for 

reliability through “test-retest”. The aim of the study was also to make a comparison between 

dominant leg and non-dominant leg in exercises where both feet were being used.  

Method: Twelve male elite junior players (age 16-19) and seven women junior players (age 

15-17) underwent a test battery consisting of a total of 21 exercises to measure the soccer-

specific techniques of heading, controlling, running with the ball, and touch of the ball. Eight 

of the men (age 16-19) underwent the test battery again in order to evaluate the reliability of 

the test battery (”retest”). The correlation between each exercise’s test result from the first test 

session (”test”) and the second test session (“retest”) was determined by the use of Pearson’s 

correlation coefficients (r). The differences in quantified performance between dominant leg 

and second best foot non-dominant leg were calculated by the use of a paired t-test.  

Results: Five of the exercises showed significant correlation between the results from the two 

test sessions. These exercises were: dead ball precisionshot using best foot (r=0,949), 

shotspeed using best foot (r=0,734), controlling airborne ball with chest (r=0,743) and the 

exercises straight forward sprint without the ball and straight forward sprint with the ball 

from which the ratio between the two last mentioned exercises showed significant correlation 

(r=0,805). In both groups there were a significant difference in performance between best and 

second-best foot in the exercises of; shooting speed, ground long passing, and repeated 

touches. In addition, the male juniors showed a significant difference in performance in the 

exercise of shooting precision on bouncing ball.  

Conclusions: The low number of participants leads to the notion that the results of the study 

should be interpreted with precaution. The study however shows that an objective evaluation 

of several soccer-specific techniques is possible and that a couple of the exercises showed 

high correlation between ”test” and ”retest”. Since the results in some aspects point towards 

significant differences in performance between second-best foot and best foot, the authors’ 

opinion is that both feet should be tested in an evaluation of a soccer player’s technical ability. 

 

 



 
 

Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar: Syftet med undersökningen var att ta ett första steg mot att skapa 

ett testbatteri, som objektivt kan mäta fotbollspelares tekniska prestationsförmåga med boll, 

samt konstruera en rad övningar som innefattar viktiga fotbolls-specifika tekniker och testa 

dessa övningars reliabilitet genom ”test-retest”. Syftet med studien var också att göra en 

jämförelse i prestation mellan varje spelares dominanta och icke-dominanta fot, från 

tillslagsövningar där båda fötterna används.   

Metod: Tolv herrjuniorer (16-19 år) och sju damjuniorer (15-17 år) på elitnivå genomförde 

ett testbatteri bestående av totalt 21 övningar för mätning av de fotbollsspecifika teknikerna 

nick, mottagning, driva med boll samt tillslag. Åtta av männen (16-19 år) återgenomförde 

testbatteriet för utvärdering av testbatteriets reliabilitet. Korrelationen mellan vardera 

övningens testresultat från den första testomgången (test) och den andra testomgången (retest) 

bestämdes genom användandet av Pearsons korrelationskoefficienter (r). Skillnader i 

kvantifierad prestation mellan dominant och icke-dominant fot beräknades med hjälp av ett 

beroende t-test.  

Resultat: Fem av övningarna genererade signifikanta korrelationer mellan resultaten från de 

båda testomgångarna. Dessa övningar var: precisionsskott på stillaliggande boll med 

dominant fot (r=0,949), skotthastighet med dominant fot (r=0,734), mottagning med 

bröstkorgen av boll levererad i luften (r=0,743), samt övningarna rak sprint utan boll och rak 

sprint med boll där kvoten mellan de två sistnämnda övningarna visade på signifikant 

korrelation (r=0,805). I båda grupperna förelåg en signifikant skillnad i prestation mellan 

dominant och icke-dominant fot i övningarna; skotthastighet, långpass på marken samt 

upprepade tillslag. Herrjuniorerna uppvisade dessutom en signifikant skillnad i prestation i 

övningen skottprecision på studsande boll.  

Slutsats: Det ringa deltagareantalet gör att resultaten i studien bör tolkas med försiktighet. 

Studien visa dock att en objektiv utvärdering av flera fotbollsspecifika tekniker är möjlig och 

några av övningarna visade hög korrelation mellan test och retest. Då resultaten i vissa 

avseenden pekar på signifikanta skillnader i prestation mellan dominant och icke-dominant fot 

anser författarna att båda fötterna bör testas i utvärderingar av en spelares tekniska förmåga.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
Fotboll, allmänt ansedd som världens största sport, hade ett uppskattat utövareantal på ca 265 

miljoner år 2006.1 Denna ogenerade siffra skvallrar om en sport som onekligen engagerar ett 

stort antal människor världen över. Intresset kan sägas vara både brett och djupt och sporten 

utövas idag av både kvinnor och män, i olika åldrar, på varierande nivåer.2  

 

Forskningen kring fotboll har också ökat i linje med dess popularitet och fler och fler 

implementerar forskarrön i den tillämpade verksamheten.3 Huvuddelen av den forskning som 

bedrivs kretsar kring den fysiska prestationen, samt taktiska analyser från matchdata.4 Att 

mycket av forskningen bedrivs inom dessa områden beror sannolikt på att de är förhållandevis 

enkla att kvantifiera och att fysisk kondition och taktisk förmåga alltid ansetts ha varit av stor 

betydelse för framgång på planen.  

 

Den fysiska förmågan kan fortsatt sägas vara av stor betydelse och vissa belägg finns för att 

framgångsrika fotbollslag har bättre fysik än mindre framgångsrika.5 Vidare har betydelsen av 

taktisk skicklighet effektivt påvisats av tränare som exempelvis José Mourinho, som med sin 

förra klubb Inter taktiskt utmanövrerade ett mer bollskickligt Barcelona i semifinalen av Uefa 

champions league säsongen 2009-2010. Matchdata analyser och allehanda forskning kring 

fysiska prestationsvariabler har således med all säkerhet sin plats fortsatt säkrad i en framtida 

forskningssfär kring fotbollen.  

Att fotbollen skulle kunna vinna på en breddning och fördjupning inom vissa områden och 

prestationsvariabler kopplade till fotboll är dock sannolikt. Fotboll består som bekant av 

många fler parametrar än hur mycket en spelare orkar springa och i vilka rörelsemönster 

spelaren springer på planen.  

                                                           
1 FIFA Big Count 2006, “Statistical Summary report by Gender/Category/Region” Fifa Communications 
Division.<http://www.fifa.com/aboutfifa/media/newsid=529882.html> (acc. 2011-03-11) 
2 Stølen Tomas, Chamari Karim, Castagna Carlo, Wisløff Ulrik, “Physiology of soccer – an update”  Sports 
Medicine, Januari 2005, vol35(6) s.502-536 
3 Reilly, Thomas (2006). The science of training - soccer: a scientific approach to developing strength, speed 
and endurance. London: Routledge s. 12 
4 Ali, Ajmol, “Measuring soccer skill performance: a review” Scandinavian Journal of Medicine and Science in 
Sports, April 2011, vol2 s.170-83  
5 Hoff et al. , “Endurance and Strength Training for Soccer Players - Physiological Considerations” 
Sports medicine 2004 vol.34(3) s.165-80 
  

http://www.fifa.com/aboutfifa/media/newsid=529882.html
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På den absoluta toppnivån i elitfotbollen är det vår tro att mycket av skillnaderna i fysisk 

status utjämnats. Vidare har bollskickliga lag med ett stort bollinnehav, där framgångsrika lag 

som Spaniens landslag (regerande EM-mästare 2008 och VM-mästare 2010) och Barcelona 

(Championsleague-mästare senast 2010-2011) på klubblagsnivå är goda exempel, visat att 

detta tekniskt förfinade tillvägagångssätt att bedriva sitt spel inte bara är estetiskt tilltalande 

utan också leder till framgångsrika resultat. Detta gör att bollskickligheten och den tekniska 

prestationen inom fotbollen blir alltmer intressant som föremål för undersökning.  

1.2 Bakgrund 
Tester inom fotbollen är inte ovanliga. Uthållighet, styrka, rörlighet och snabbhet är exempel 

på egenskaper som regelbundet testas inom elitfotbollsklubbar världen över.6  

Utan att bemöda sig att tillfråga testernas initiativtagare, om syftet bakom respektive test, är 

det nog inte orimligt att tro att testerna anses som viktiga för att pålitligt kunna bedöma en 

spelares fysik. Att enkom förlita sig på att en tränare, utifrån tränings- och/eller 

matchsituationer, ska uppskatta värdet på spelares fysiska prestationsvariabler anses troligtvis 

inte tillräckligt.  

 

När det gäller bedömningen av en spelares tekniska förmåga med bollen är det dock 

ovanligare att objektiva tester genomförs. De utvärderingar som finns beskrivna i 

forskningslitteraturen har ofta hämtat data utifrån subjektiva matchobservationer, vilket 

ofrånkomligt leder till frågetecken kring observationens vetenskapliga pålitlighet.7  

Ett annat problem med denna typ av observation är att det i en matchsituation kan vara 

mycket svårt att bedöma ”vad”, i en viss situation, som ger det efterföljande rörelsetekniska 

utfallet.  I spelet på planen genomförs ett tekniskt moment aldrig isolerat. Det tekniska 

momentet utförs i ett sammanhang, ofta med ett medvetet syfte. Förhållandet till med- och 

motspelare, tid i matchen, motståndares kvalitet, instruktioner från tränare, bollhållarens tanke 

och känsla, vilken del av planen bollhållaren befinner sig på är alla exempel på variabler som  

alla, enskilt eller tillsammans, kan påverka på vilket sätt en viss teknik används.8  

                                                           
6 Mirkov, Dragan, Nedeljkovic, Aleksandar, Kukolj, Milos, Ugarkovic, Dusan & Jaric, Slobodan. “Evaluation of 
the reliability of soccer-specific field tests” Juli 2008, Journal of Strength and Conditioning Research, 2008 
vol:22 (4) s.1046 
7 Zeederberg, C., Leach, L., Lambert, E. V., Noakes, T. D., Dennis, S. C., & Hawley, J. A. ”The effect of 
carbohydrate ingestion on the motor skill proficiency of soccer players” International Journal of Sport Nutrition, 
1996 vol.6 s.348 – 355. 
8 Ali, Ajmol, Williams, Clyde, Hulse, Mark, Strudwick, Anthony, Reddin, Jonathan, Howarth, Lee ,Eldred, John 
, Hirst, Matthew and McGregor, Steve. “Reliability and validity of two tests of soccer skill” Journal of Sports 
Sciences,  Juli 2007, vol25: 13, s.1461 - 1470 
 



3 
 

Således kan en spelare, som upprepat misslyckas med mottagningar under match, bedömas 

som underlägsen, rent tekniskt, medan det i själva verket är speluppfattningen som brister. 

Givetvis kan även det motsatta förhållandet råda; spelaren har en bristfällig teknik men den 

goda speluppfattningen maskerar detta. 

 

 Man kan förstås fråga sig om det är nödvändigt att överhuvudtaget arbeta med en spelares 

teknik om speluppfattningen är så pass god att spelaren klarar sig framgångsrikt ändå. Frågan 

är berättigad eftersom det, i en matchsituation, givetvis främst är spelarens förmåga att lösa 

situationen och inte samma utsträckning hur spelaren löser uppgiften som är av intresse. Men 

samtidigt, om en tränare ska optimera utvecklingen av en spelares eller ett lags förmågor 

krävs det att tränare i så hög utsträckning som möjligt vet var någonstans eventuella brister 

uppkommer. Vidare är det författarnas tro och övertygelse att en god teknik alltid är till fördel 

för en spelare, oavsett nivå på spelarens taktiska förmåga!  

 

 I spelsituationer finns, som ovan nämnts, legio variabler som alla enskilt och tillsammans 

påverkar en spelares förmåga att utföra ett moment. Således, för att göra en adekvat 

bedömning av en spelares teknik per se bör man göra en bedömning utav tekniken, i hög grad 

isolerat från andra egenskaper och variabler. Utgångspunkten i denna uppsats är att detta är 

möjligt. 

 

Thomas Reilly, professor i idrottsvetenskap tillika redaktör för den extensiva antologin 

Science and Soccer,9 listar teknisk förmåga, ”technical skill”, som ett eget vetenskapligt 

forskningsområde som kan särskiljas från forskning kring andrafotbollsspecifika 

prestationsförmågor. I arbetsmodellen återfinns teknisk förmåga på samma nivå som aerob- 

och anaerob förmåga, muskelstyrka, muskeluthållighet, rörlighet, perception, 

beslutsfattningsförmåga och emotionell kontroll. Tillsammans utgör de det huvudspektra av 

parametrar viktiga för en fotbollspelare.10 

 

 

 

                                                           
9 Reilly, Thomas & Williams, A. M. (red.) (2003). Science and soccer. 2nd ed. London: Routledge 
10 Ibid. 
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Thomas Reilly presenterar fotbollens vetenskapliga forskningsområden i nedanstående 

arbetsmodell. 11 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot bakgrund av vad som hittills presenterats i denna uppsats anser författarna att teknik, 

ansedd som en grundläggande faktor i fotbollens tävlingssammanhang,12 objektivt bör 

kvantifieras och undersökas, under standardiserade former, som ett komplement till den 

dagliga subjektiva bedömning som genomförs av tränare. 

 

Fotbollen består av många tekniska moment som används ofta i matchspel. En utvärdering av 

en spelares tekniska förmåga bör således inkludera så många av dessa moment som möjligt. 

Ett sätt att genomföra detta på är att konstruera ett testbatteri med många olika övningar som 

täcker in flera viktiga tekniker. 

                                                           
11 Ibid. 
12 Publik, Anton (1996). Teknik för hög spelhastighet i fotboll. Vårby: Anton Publiks fotboll 
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I bestämmandet av vilka övningar som ska innefattas i ett testbatteri måste hänsyn tas till bl.a. 

tidseffektivitet och praktiskt genomförbarhet liksom testets reliabilitet och validitet.13   

 

Ett test med avseende att mäta teknik isolerat bör i ett första steg testas för reliabilitet. 

Reliabilitet kan definieras som reproducerbarheten av de värden som samma individer 

producerar från upprepade testförsök.14 Att fastställa ett tests reliabilitet är en förutsättning för 

att kunna undersöka testets validitet.15  

 

Fotbollen idag ställer allt högre krav på fotbollspelarens förmåga. Det finns en viss konsensus 

om att en spelare som är bra med båda fötterna är en skickligare fotbollspelare än en spelare 

som bara är bra med ena foten.16  

 

 Carey et al. undersökte spelares användning av båda fötterna under VM 1998, utifrån 

matchobservationer, och kom fram till att spelarna var lika skickliga med båda fötterna, även 

om spelarna i mindre utsträckning använde sin icke-dominanta fot.17  

 

Mot bakgrund av detta kan det vara intressant att testa båda fötterna vid mätning av en 

fotbollspelares tekniska förmåga. Författarna har därför i studien haft det i åtanke, och i de 

flesta tillslagsövningar har både den dominanta liksom den icke-dominanta foten testats hos 

deltagarna. 

1.3 Definitioner  

1.3.1 Teknik med boll 
Följande definition för teknik med boll formulerades av författarna i uppsatsen: 

Den rörelsetekniska aktion, vilken kan vara beroende eller oberoende, av situation och taktik, 

som utförs med bollen.  

 

                                                           
13 Ali, Ajmol, s.170-83 
14 Hopkins, W. G. “Measures of reliability in sports medicine and science” Sports Medicine, Juli 2000, vol30 
s.1–15 
15  Russel, Mark, Benton, David & Kingsley, Michael. “Reliability and construct validity of soccer skills tests 
that measure passing, shooting, and dribbling” Journal of Sports Sciences, November 2010 vol28(13) s.1399–
1408 
16 Carey.P David, Smith Geoff, Smith.T Daniel., Shepherd.W John, Skriver Jan, 
Ord Leslie & Rutland Adam. “Footedness in world soccer: an analysis of world cup in France  ´98” Journal of 
sports sciences, 2001, vol:19(11) s.855 
17 Ibid. 
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Denna definition är baserad på en följande beskrivning av begreppet Teknik: 

” Technique refers to the relationship and harmony a player demonstrates with the ball and 

describes the performance of a solitary action in isolation from the game, e.g. a shot or a 

pass.”18 

 

Vi väljer dock att med vår definition förtydliga att även om en teknik kan utföras helt isolerat 

från matchspelet i övrigt så är detta inte ett måste. Enligt vald definition kan ett bolltekniskt 

moment således utföras oavsett om en spelare står vid sidan av planen och jonglerar med 

bollen, eller om spelare befinner sig matchsituation och taktiskt anpassar sin teknik 

(mottagning, skott, nick o.s.v.) utifrån de rådande omständigheterna.  

1.3.2 Dominant och icke-dominant fot 
Med dominant fot avses i uppsatsen den av spelaren föredragna fot vid tillslag på bollen.  

Med icke-dominant fot avses i uppsatsen den av spelaren icke föredragna fot vid tillslag på 

bollen.      

 

1.4 Indelning av teknik 
I svenska fotbollsförbundets teknikregister delas teknik in i sex huvudkategorier: Fint och 

Dribbling, Drivning, Mottagning, Tillslag, Nick samt Tackling. Man menar från Svenska 

fotbollsförbundet att dessa sex tekniker omfattar det mesta av innehållet i deras 

teknikregister.19 Vi har i vår undersökning valt att röra oss kring denna indelning men då fint 

och dribbling ansågs alltför svåra att standardisera samt kvantifiera och objektivt mäta 

slopades dessa ur undersökningen. Av samma anledning slopades även tekniken tackling. 

Detta diskuteras mer utförligt i diskussionsdelen. 

1.5 Tidigare forskning 
Så vitt författarna vet finns ingen tidigare svensk forskning inom objektiv mätning av 

fotbollsspecifika tekniker. Däremot finns en del internationella bidrag på forskningsområdet. 

Denna forskning har ofta inkluderat tester med syften som kretsat kring talangidentifikation, 

insamling av referensdata eller interventionsforskning.20  

                                                           
18 Reilly & Williams, s.228 
19 Svenska Fotbollförbundet Hemsida, Teknik i fotboll: <http://svenskfotboll.se/tranare/teknik-i-fotboll/> 
(acc.2011-02-27) 
20 Ali, Ajmol, s.170-83 

http://svenskfotboll.se/tranare/teknik-i-fotboll/
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Grovt kan man indela de objektiva testerna i tester som undersöker en eller flera specifika 

tekniker isolerat, eller tester som är komplexa och innehåller många tekniska moment i en och 

samma övning.  

Nedan följer en sammanfattning av den relevanta forskning författarna lokaliserat inom 

teknikerna nick, driva, tillslag och mottagning. Dessutom presenteras den artikel som 

författarna funnit kring teknisk prestationsförmågan hos dominant och icke-dominant fot.  

1.5.1 Isolerade tekniktester 

1.5.1.1 Nick 

Författarna har endast funnit en studie som har tittat på tekniken nick. I en studie publicerad 

av Rösch et al. (2000) testades nickförmåga tillsammans med andra förmågor i ett testbatteri, 

applicerat på 588 deltagare mellan 14-41 år. 21  Nickförmågan testades på tre sätt: 

1. Deltagaren stod på straffpunkten varpå bollen lobbades av en testledare mot deltagaren 

som hoppade upp och nickade bollen i mål.  

2. Deltagaren sprang och nickade bollen mot mål efter ett bollkast av en testledare, snett 

framifrån.  

3. Deltagaren sprang och nickade bollen mot mål efter ett bollkast av en testledare, snett 

från sidan.  

Målet var indelat i sex olika segment och deltagaren fick olika poäng beroende på var i målet 

bollen nickades. Fler poäng gavs för mer attraktiva delar av målet, exempelvis hörnen. En av 

författarnas slutsatser var att testbatteriet som sådant var ett praktiskt instrument för att 

bedöma fotbollsspecifika förmågor men av någon anledning redovisades inte resultatet av 

nickarna i studien. Vidare gjordes ingen systematisk kontroll av reliabiliteten.  

Till studiens stora fördel talar det imponerande deltagarantalet men frågetecken bör sättas 

kring utformningen av nickövningen där bollarna kastades av en testledare. Med stor 

sannolikhet är det svårt för en testledare, om det var samma testledare eller flera olika 

testledare framgår inte av studien, att reproducera en bollbana över tid. Dåliga kast eller kast 

av olika hårdhet skulle kunna bidra till ökad risk för slumpmässiga fel med opålitlig data som 

följd.  

                                                           
21  Rösch et al. ”Assessment and Evaluation of Football Performance”, The American Journal Of Sport 
Medicine, 2000, Vol.28(5) s.29-39 
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1.5.1.2 Driva 

I ovan nämnda studie inkluderades även en övning där vardera deltagaren drev bollen så 

snabbt som möjligt runt stolpar och lådor i en bana över 20 m.22 Inte heller här utfördes någon 

systematisk kontroll av reliabiliteten. Värt att notera är dock att resultaten visade att spelare på 

högre nivå var signifikant snabbare en spelare på en lägre nivå.  

I en annan studie publicerad av Mcgregor et al. (1999) undersöktes 67 manliga 

universitetsfotbollsspelare.23 Testpersonerna drev bollen på ett ”slalom-liknande” sätt mellan 

sex koner, så snabbt som möjligt. Vid olika testtillfällen genomfördes samma övning och efter 

statistiska beräkningar visade resultatet på att testet var reliabelt (r=0,78) - vilket gör studien 

intressant i sammanhanget. Möjligen kan man ifrågasätta det ”slalom-liknande” 

rörelsemönstret som enligt vår uppfattning inte är ett vanligt sätt att ta sig framåt på, på en 

fotbollsplan.  

I en studie publicerad av Mirkov et al. (2008) genomförde 20 professionella fotbollsspelare 

löpningar med och utan boll i en bana uppställd i ett zick-zack mönster (s.k. ”zigzag-bana”).24  

Vardera deltagare utförde först en löpning så snabbt som möjligt utan boll och sedan så snabbt 

som möjligt med boll. På så sätt kunde två intressanta resultat redovisas. Dels spelarens 

snabbhet med boll och dels förhållandet mellan spelarens snabbhet utan boll och samma 

spelares snabbhet med boll (”skill index”). Vardera deltagaren genomförde tre skarpa försök 

utan boll och tre skarpa försök med boll. Korrelationen mellan de tre försöken inom 

respektive kategori (med boll respektive ”skill index”) analyserades och presenterades genom 

en Intraklass korrelations koefficient (ICC) samt en variationskoefficient (CV%). ICC samt 

CV% för löpningar med boll var: ICC=0.81 (95 % konfidensintervall, KI, 0.64–0.91) 

respektive CV%=3.3 (K, 2.6–4.3) . En hög korrelation således.  

ICC samt CV% för relationen mellan löpning utan boll och med boll var: ICC=0.89 (KI 0.73–

0.96) respektive CV%= 3.9 (3.1–5.4). Denna likaledes höga korrelation talade alltså för att 

detta upplägg inte bara var innovativt (aldrig tidigare genomförts) utan också reliabelt.           

 

                                                           
22 Ibid. 
23  McGregor SJ, Nicholas CW, Lakomy HK, Williams C. “The influence of intermittent high-intensity shuttle 
running and fluid ingestion on the performance of a soccer skill”, Journal of Sports and Science, 1999 vol.l7(11) 
s.895-903 
24 Mirkov et al. “Evaluation of the reliability of soccer-specific field tests” Juli 2008, Journal of Strength and 
Conditioning Research 2008 vol:22 (4) s.1046 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McGregor%20SJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nicholas%20CW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lakomy%20HK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Williams%20C%22%5BAuthor%5D
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1.5.1.3 Tillslag 

Tekniken tillslag innefattar alla typer av tillslag med foten på bollen d.v.s. både skott och 

passningar.  

1.5.1.3.1 Skott 

I den redan nämnda studien av Rösch et al. (2000) undersöktes även skott.25 Detta gjordes 

med skott på stillaliggande boll (”dead ball”) samt skott på rullande boll. Liksom vid 

nickövningen användes även här ett poängnät som delade in ett fullstort 11-mannamål i sex 

olika segment. Poäng gavs utifrån precision i svårighetsgrad.  

Det fullstora 11-mannamålet, det funktionella poängsystemet samt avståndet från avslutsplats 

till målet (16 m) kan anses vara ändamålsenliga med koppling till matchsituationer. Då det 

saknades en systematisk reliabilitetsanalys måste man dock behandla resultaten med stor 

försiktighet. Vidare levererades den rullande bollen av en testledare med alla problem som det 

kan innebära (läs avsnittet ”Nick” ovan för förklaring). 

 

Mirkov et al. (2008) undersökte skottskickligheten genom att de 20 professionella 

fotbollsspelare sköt stillastående på en liggande boll.26  Vardera testdeltagaren instruerades att 

skjuta bollen så långt som möjligt med sin dominanta fot (”dominant leg”) genom att efter en 

bakåtsving med skottbenet, så snabbt som möjligt, sparka till bollen.  

Att skottstyrka/maximal skotthastighet är en intressant variabel ter sig säkert logiskt för de 

flesta då det i en given situation med stor sannolikhet är svårare att försvara sig mot ett 

snabbare skott än mot ett långsammare skott. Idén förefaller således god och statistiska 

analyser visade att testet var reliabelt (ICC = 0.76 , CV% = 9.2) för den aktuella 

undersökningspopulationen.  

 

Frågetecken kan dock höjas kring varför skotten sköts från stillastående, utan någon som helst 

ansats. Vidare fanns inga restriktioner kring med vilken vinkel skottet skulle skjutas. Således 

skulle två skott med samma initiala utgångshastighet kunna genererat vitt skilda avstånd från 

utsparksplatsen till nedslagsplatsen. Man kan också fundera kring om det inte varit önskvärt 

med något slags referenssystem kring nedslagsplatserna då det troligtvis är svårt för en 

testledare att notera en nedslagsplats utan fler referenslinjer än planens målade dito.  

                                                           
25 Rösch et al. s.29-39 
26 Mirkov et al. s.1046 
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1.5.1.3.2 Passningar 

Rösch et al. (2000) undersökte även passning från ett längre och ett kortare avstånd.27 ”Long 

passing” testades genom att testpersonen med passning i luften försökte träffa en målcirkel 

med radien 2 m inom en kvadratisk träffyta á 10x10 m. Avståndet från utsparksplatsen till 

målcirkelns mitt var 36 m. Om testpersonen träffade målcirkeln fick testpersonen 3 poäng och 

om testpersonen träffade någon annanstans inom kvadraten, fick testpersonen 1 poäng.  

Ingen systematisk kontroll av reliabilitet gjordes och i stort sett kunde testet inte skilja mellan 

spelare på olika nivåer. En anledning till detta skulle möjligen kunna vara att 

precisionsmätningen som vi anser förefalla något trubbig. En träffradie på två 2 m, inom 

vilken samma poäng utdelas oavsett var bollen träffar, innebär att det kan skilja 4 m mellan 

två passningar som ger samma poäng. Ännu mer kan det skilja mellan passningar inom den 

kvadratiska träffytan, vilken gav 1 p för träff. Pythagorassats (√(102 +  102) = 𝑐𝑐2) ger vid 

handen att en skillnad på ca 14 m i träffprecision ändå kan ge samma poängutslag, vilket kan 

anses anmärkningsvärt eftersom en passningsskillnad på 14 m, i en matchsituation, ger 

upphov till klart skilda utfall.  

 

”Short passing” testades genom att testpersonen, efter ett drivmoment, försökte ”passa” bollen 

in i ett hockeymål placerat rakt fram 11 meter bort.  Om testpersonen sköt bollen i mål fick 

testpersonen 3 poäng och om testpersonen träffade målramen fick testpersonen 1 poäng.  

Inte heller här gjordes någon systematisk kontroll av reliabiliteten och även om övningen 

kunde skilja mellan spelare på olika nivåer kan man argumentera för att precisionsskalan 

skulle kunnat vara mer sensibel. Avståndet mellan utsparksplats till målet var endast 11 m och 

den maximalt poänggivande ytan (3 p) var visserligen modest med sina 0,9 x 0,6 m men då 

inget krav på hårdhet i passningen eller krav på hastighet i drivmomentet förelåg anser vi att 

poänginsamlingen borde varit mer raffinerad. 

 

Rostgaard et al. (2008) genomförde en studie där test-retest genomfördes på en 

långpassövning á 30 m.28  Två tester genomfördes av 13 manliga fotbollsspelare mellan 16-20 

år, verksamma på elitnivå, inom en vecka. Tio passningar skulle slås in till en testledare 

ståendes i en träffyta á 10 m x 5 m. Beroende på var inom ytan som testledaren fångade bollen 

                                                           
27 Rösch et al. s.29-39 
28 Rostgaard, T, Iaia, FM, Simonsen, DS, Bangsbo, J. “A test to evaluate the physical impact on technical 
performance in soccer” Journal of Strength and Conditioning Research, Januari 2008 vol.22(1) s.283-92 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rostgaard%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Iaia%20FM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Simonsen%20DS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bangsbo%20J%22%5BAuthor%5D
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erhöll testpersonen 1, 2 eller 3 poäng. I jämförelse med Rösch et al. (2000)29 var mätningen 

mer precis men ändå fortfarande något trubbig. Det något tveksamma, tillika osäkra, i att låta 

en testledare fånga bollen kan också ifrågasättas men i övrigt anser vi idén med 

precisionspassningarna vara god. Ett stort plus i studien var dessutom den systematiska 

reliabilitetskontrollen som redovisades i form av en variationskoefficient (CV=16,0%), vilket 

tyder på en hög reproducerbarhet av testet.  

 

 I en studie av Vanderford et al. (2004) genomförde 59 stycken amerikanska 

ungdomsfotbollspelare på hög nationell nivå ett tillslagsstest i form av en volley-övning.30 

Från ett avstånd av ca 4,5 m passade deltagarna en boll mot en vägg (i storleken av ett 11-

manna mål), kontrollerade returen och passade sedan återigen bollen mot väggen. Antal 

gånger som bollen träffade väggen räknades under 30 sekunder.  

 

Tyvärr gjordes inget test för undersökning av testets reliabilitet men detta test bör onekligen i 

hög grad utmana den tekniska tillslagsförmågan hos en spelare. Det är dock vår uppfattning 

att upprepade tillslag på marken, snarare än upprepade volleytillslag, i större utsträckning kan 

relateras till rörelsetekniska moment, återkommande på en fotbollsplan, varför det hade varit 

intressant om upprepade tillslag på marken även undersökt. Vi väljer också att ifrågasätta den 

stora träffytan, i form av ett fullstort 11-manna mål, är funktionell i test som inte avser att 

mäta skott på mål.  

 

1.5.1.4 Mottagning 

Så vitt vi vet finns ingen tidigare forskning publicerad på mottagningar som isolerade 

moment. Den ovan nämnda studien av Vanderford et al. (2004)31 skulle i någon mån kunna 

ses som ett sätt att kvantifiera en spelares mottagningsteknik (även om det inte var syftet med 

vare sig övningen i sig eller studien i stort); kvaliteten i mottagningen kommer onekligen 

påverka resultatet i mätningen. Dock, kvaliteten i tillslaget (hårdhet samt precision) har 

troligtvis en större påverkan på resultatet varför denna övning, i linje med dess faktiska syfte, 

snarare mäter tillslagstekniken än mottagningstekniken.  

                                                           
29 Rösch et al. s. 29-39 
30 Vanderford , ML, Meyers, MC, Skelly, WA, Stewart, CC, Hamilton, KL. “Physiological and sport-specifik 
skill response of Olympic yputh soccer athletes”,  Journal of Strength and Conditioning Research, 2004 vol.18 
s.334-342 
31 Ibid. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vanderford%20ML%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Meyers%20MC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Skelly%20WA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stewart%20CC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hamilton%20KL%22%5BAuthor%5D
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Det förefaller således finnas en avsaknad av forskning kring mottagningsteknik vilket kan 

anses uppseendeväckande då det är vår uppfattning att det (åtminstone) medialt ofta talas om 

mottagningar (i dessa sammanhang frekvent omnämnda som ”första touch”) som en viktig 

egenskap för att lyckas som fotbollsspelare på högre nivå. 

1.5.2 Komplexa test 

Som nämndes i inledningen av detta avsnitt har det även gjorts mer avancerade test som 

inkluderar flera tekniska moment. Tanken bakom detta upplägg är att testet i större grad ska 

närma sig den komplexitet som kännetecknar en fotbollsmatch.  

 I en studie publicerad 2007 (Ali et al)32 undersöktes bland annat reliabiliteten av två olika 

tester. De 48 fotbollspelarna från både elit (n=24) och amatörnivå (n=24) genomförde både 

test och retest.  

 

Loughborough Soccer Passing Test (LSPT) inkluderade passning och mottagning 

(”controlling”) som ett sammanslaget moment med syftet att mäta funktionell 

passningsskicklighet. Testet, gick ut på att genomföra 16 upprepade passningar mot 

olikfärgade ytor och resultaten av studien tydde på ett test som visade på en hög 

reproducerbarhet. Prestationen kvantifierades genom mätning av: 

 
1. Endast tid för genomförande av övningen. Resultat: r=0,73  

2. Tid för tidstillägg (utifrån förutbestämda regler) för straff när mottagningar eller 

precisionen i passningarna inte var bra. Resultat: r=0,58  

3. Samt total tid (genomförande av övning + tidstillägg). Resultat: r=0,64 

 

Loughborough Soccer Shooting Test (LSST) inkluderade löpning med och utan boll, 

passning, mottagning samt skott i syfte att mäta funktionell skottskicklighet. Mätning 

genomfördes för: 

1. Total tid för genomförandet av övningen. Resultat: r=0,60 

2. Skotthastighet. Resultat: r=0,35 

3. Skottprecision mättes. Resultat: r=0,26 

Resultaten var endast signifikanta för total tid samt skotthastighet. Resultaten är intressanta 

och man kan spekulera i om reliabiliteten av en sådan parameter som skottprecision i större 

                                                           
32 Ali et al. s.1461 - 1470 
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grad påverkades (vilket antyds av resultaten), av att övningen var så pass komplex till sin 

natur. Ett problem med denna typ av test är dock just testets komplexitet. Vill man undersöka 

mottagningen försvåras denna mätning om prestationen även inkluderar andra moment.  

 

1.5.3 Teknisk prestationsförmåga med dominant och icke-dominant fot 
Den enda artikel författarna lokalierat som i någon mån kan relateras till undersökningar kring 

användandet av dominant och icke-dominant fot är en studie publicerad 2003 (Haaland & 

Hoff). I studien undersöktes huruvida uppträningen av en spelarens icke-dominanta fot 

påverkade prestationen i olika fotbollsspecifika övningar i båda fötterna.33   

I studien genomförde 29 fotbollsspelare, mellan 15-20 år, bland annat volleyskott och ett 

passningstest med ett tillslag. Ingen analys gjordes mellan deras dominanta och icke-

dominanta fot. Studiens författare kom däremot fram till slutsatsen att genom att träna den 

icke-dominanta foten ökades prestationen i båda fötterna.  

1.6 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att ta ett första steg i utformandet av ett testbatteri, som 

objektivt kan mäta fotbollspelares tekniska prestationsförmåga med boll, samt konstruera 

övningar som innefattar viktiga fotbollsspecifika tekniker och även att testa dessa övningars 

reliabilitet genom ”test-retest”. Syftet med studien är också att göra en jämförelse i prestation 

mellan varje spelares dominanta och icke-dominanta fot, i tillslagsövningar där båda fötterna 

används.   

 

Frågeställningar: 

1. Vilka referensvärden föreligger i respektive teknikövning hos dam- och herrjuniorer 

på elitnivå? 

2. Vilken korrelation föreligger mellan för- och eftertester av de olika teknikövningarna i 

testbatteriet? 

3. Vilken eventuell skillnad i prestation föreligger mellan spelarnas dominanta och icke-

dominanta fot vid övningarna i tillslagsteknik?  

                                                           
33 Haaland, E, Hoff, J. “Non-dominant leg training improves bilateral motorperformance of soccer players” 
Scandinavian Journal of Medicine and Science of Sports, Juni 2003, vol13(3) s.179-184 



14 
 

2. Metod 

2.1 Litteratursökning 
I syfte att undersöka det rådande forskningsläget gjordes sökningar på SportDiscus samt 

PubMed efter studier som avsåg att undersöka fotbollsteknik. Vid en första sondering av 

nämnda databaser bedömdes forskningsområdet tämligen begränsat varför ingen vidare 

avgränsning avseende artiklars ålder gjordes. Således inkluderades samtliga artiklar som 

bedömdes intressanta. 

De sökord och kombinationer som användes var: 

• ”football + skills” 

• ”football + technique” 

• ”soccer + skills” 

• ”soccer + technique” 

•  “fotboll + teknik” 

• “dominant leg + soccer” 

• ”footedness + soccer” 

En första observation av författarna gav vid handen att ”soccer”, snarare än ”football”, var 

den benämning som resulterade i relevanta sökträffar. En liknande, förskjuten trend, 

observerades även kring begreppet ”technique” kontra begreppet ”skills” med  

fler relevanta sökträffar när ”skills”, istället för ”technique”, inkluderades i sökningen.  

Kombinationen ”soccer + skills” föreföll alltså tidigt ge gott resultat i fråga om att fånga in 

den forskning som bedrivits på ämnet. Utifrån referenslistorna från de artiklar som hittades 

genom denna sökkombination kunde sedan fler relevanta artiklar lokaliseras.  

2.2. Utformning av det egna testbatteriet 
I utformningen av det egna testbatteriet utgjorde den tidigare forskningen en viktig 

inspirationsgrund för skapandet av övningar avseende mätning av teknikerna: driva med boll, 

tillslag, mottagning och nick. 

I syfte att möta övningarnas krav på reproducerbara och standardiserade bollbanor, 

konstruerades och byggdes bollramper i Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap, LTIV, 

GIH Stockolm. Även en bollkanon (JUGS Soccer machine, USA) införskaffades med samma 

syfte.  Pilottest genomfördes med syfte att testa reproducerbarheten i bollkastbanor och 

bollrullbanor hos bollkanonen samt bollramperna (se bilaga 4). 
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2.3 Urval 

2.3.1 Antropometrisk data 
I tabellen nedan presenteras antropometriska data för både herr- och damjuniorer. Data som 

presenteras är gruppernas medelvärden med tillhörande standardavvikelse (sd). 

Tabell 1 – Antropometriska data 

  
Herrjuniorer 

(n=12) 
Damjuniorer 

(n=7) 

Längd 182,4 cm (7,1) 161,7 cm (1,7) 

Vikt 75,0 kg (6,9) 58,1 kg (5,1) 

Ålder 17,8 år (0,7) 17,7 år (0,5) 

Högerfotade 10 st 7 st 

Vänsterfotade 2 st 0 st 

 

2.3.1.1 Urval herrjuniorer 
Mot bakgrund av vad som ansågs vara praktiskt genomförbart, inom ramen för denna uppsats, 

begränsades urvalet av tillfrågade lag till: lag i Stockholmsområdet, hemmahörandes i någon 

av Sveriges högsta juniorserier, Juniorallsvenskan Elit Norra samt Juniorallsvenskan Elit 

Södra.  

Inget Stockholmslag tillhörde Juniorallsvenskan Elit Södra under perioden för studiens 

genomförande. Således kontaktades inget lag i denna serie. 

Via kontakter i ett av lagen i Juniorallsvenskan Elit Norra kontaktades ett lag muntligen.  

Samtliga spelare i laget, 18 vid tillfället för tillfrågandet, bjöds in till deltagande i studien. 

Tolv spelare kom till första testomgången. Av dessa tolv återkom åtta spelare för testomgång 

två.  

2.3.1.2 Urval damjuniorer  
Under perioden för studiens genomförande fanns ingen åldersmotsvarighet till 

Juniorallsvenskan Elit, på damsidan i Sverige.  

Då författarna hade kontakter i ett damjuniorlag i den högsta damjuniorserien i Sankt-

Erikscupen tillfrågades detta lag muntligen. Samtliga spelare, 17 vid tillfället för tillfrågandet, 

bjöds in till deltagande i studien. Sju spelare kom till första testomgången. Ingen av dessa sju 

spelare återkom till andra testomgången. 
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2.3.2 Pilottest av övningar samt utbildning av testpersonal 

Ett pilottest genomfördes med syfte att testa övningarna samt ge testpersonalen adekvat 

utbildning inför skarpa test. Efter pilottestet fick testledarna lämna synpunkter om övningarna 

och komma med tankar kring upplägget för de skarpa testerna.  

2.4 Testdagen 

2.4.1 Miljö 
Testerna genomfördes inomhus på konstgräs, i Multihallen på Bosön, Lidingö. Enligt uppgift 

regleras temperaturen så att Multihallen alltid håller en temperatur på ca 16 grader, oavsett 

den rådande temperaturen utomhus. 34 

2.4.2 Förberedelse 

Övningarna organiserades i stationer (se bilaga 2). Stationerna byggdes upp enligt ritning och 

kontrollerades för att se att de fungerade tillfredsställande. Stationerna placerades ut på 

samma plats vid både första och andra och testomgången. Varje station hade en ansvarig 

testledare. Denne ansvariga testledare var densamma både vid första och andra testomgången. 

Innan teststart erhöll varje ansvarig testledare ett testprotokoll (se bilaga 5) för 

resultatinskrivning, samt instruktionshäfte för övningar. Samtliga bollar som användes i testet 

var standardbollar i storlek 5 (Umbro SvFF Neo Trainer ball) som pumpades upp till ett tryck 

av 0,8 bar. 

2.4.3 Testprocedur 
Två skarpa testomgångar utfördes i Multihallen på Bosön, Lidingö. Studiens två författare 

deltog vid båda testillfällena med två huvudsakliga uppgifter. Författarna hade dels det 

övergripande ansvaret för att koordinera hela testproceduren samt dels varsin 

testledarfunktion.  

2.4.4 Information och randomisering 
Testdeltagarna informerades kort om studiens syfte samt hur testningen övergripande skulle 

gå till. Författarnas önskan om att spelarna skulle göra sitt bästa, under samtliga övningar, 

betonades.  

Efter att informationen delgivits testdeltagarna randomiserades dessa, genom lottning, till en 

av två grupper. Deltagarna hamnade således i gruppen som skulle vara först ut att genomföra 

testerna, eller i gruppen som sedan skulle genomföra testerna.   
                                                           
34 Bosön, Riksidrottsförbundet- Vinnarhallen: <http://iof4.idrottonline.se/Boson-
RiksidrottsforbundetsUtvecklingscentrum/Hallarplaner/Vinnarhallen/> (acc.2011-04-17) 

http://iof4.idrottonline.se/Boson-RiksidrottsforbundetsUtvecklingscentrum/Hallarplaner/Vinnarhallen/
http://iof4.idrottonline.se/Boson-RiksidrottsforbundetsUtvecklingscentrum/Hallarplaner/Vinnarhallen/
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Syftet med denna indelning var att författarna inte ansåg det varken effektivt eller, mot 

testdeltagarna, hänsynsfullt att samtliga testdeltagare skulle delta i testbatteriet samtidigt.  Ett 

sådant upplägg hade medfört en längre väntan vid varje station, något som författarna ville 

undvika. 

 

Efter ovan nämnda initiala indelning skedde ytterligare en randomisering, inom varje grupp, 

med syfte att bestämma vilka/vilken testdeltagare som skulle starta vid vilken station. Varje 

testdeltagare tilldelades sedan ett testnummer och fick ta på sig en numrerad väst. Numret på 

västen matchade personens testnummer. Syftet med denna numrering var att underlätta 

identifikationen av testdeltagarna, vid den senare databearbetningen.   

2.4.5 Lagmästerskapet – en mångkamp 
I syfte att få spelarna att prestera sitt yttersta, genom att väcka deras motivation och 

tävlingsinstinkt, informerades testdeltagarna om att varje testdeltagares resultat, i de olika 

övningarna, skulle kunna användas av deras tränare som ett underlag för individuell 

poängräkning för en mångkamp inom laget.   

2.4.6 Uppvärmning  
I anslutning till vardera grupps teststart genomförde vardera grupp en förutbestämd 

uppvärmning enligt schema (se bilaga 6). Uppvärmningen var densamma för samtliga 

deltagare inför både test och re-test, och leddes av samme testledare vid vartdera tillfället.  

2.4.7 Testförfarande 
Det övergripande förfarandet vid testpersonens testgenomförande av en övning var detsamma 

i samtliga övningar. Förfarandet i kronologisk ordning: 

1. Testledaren hälsade på testdeltagarna 

2. Testpersonens namn samt testnummer noterades på testprotokollet 

3. Testledaren förklarade vad den aktuella övningen avsåg att mäta 

4. Testledaren gav testpersonen instruktioner enligt instruktionshäfte (se bilaga 3). 

5. Testpersonen genomförde övningen med eventuell provomgång följt av skarpt försök  

6. Testledaren noterade resultatet i testprotokollet 

7. Testdeltagaren genomförde eventuellt nytt försök 
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2.4.8 Skillnad mellan test och re-test 
Den första testomgångens (test) miljö, förberedelser samt testprocedur var desamma vid den 

andra testomgången (re-test) med undantaget att de åtta herrjuniorer som återkom inte 

randomiserades till nya grupper. Istället delades testdeltagarna in i samma grupper och 

startade på samma station de startat på vid den första testomgången. Syftet var att 

förhållandena från den första testomgången skulle reproduceras i så stor utsträckning som 

möjligt.  
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2.5 Testbatteriets övningar 
 

Tabell 2 - Översikt av övningarna i testbatteriet 

Teknik   Nr Övningar 
D

riv
a 

m
ed

 b
ol

l 1:1a 15 m rak sprint utan boll  
1:1b 15 m rak sprint med boll  
1:2a Riktningsförändringar utan boll  
1:2b Riktningsförändringar med boll  

Ti
lls

la
g 

4:2 Krossboll 36m  
  Långpass på marken  

4:1a dominant fot 
4:1b icke dominant fot 

  Skottprecision, stillaliggande boll 
4:3a dominant fot 
4:3b icke-dominant fot 

  Skottprecision, rullande boll 
4:4a dominant fot 
4:4b icke-dominant fot 

  Skottprecision, studsande boll 
4:5a dominant fot 
4:5b icke-dominant fot 

  Skotthastighet  
4:6a dominant fot 
4:6b icke-dominant fot 

  Upprepade tillslag  
4:7a dominant fot 
4:7b icke-dominant fot 

M
ot

ta
gn

in
g 2:1 Mottagning på marken  

2:2 Mottagning vid luftboll med foten 

2:3 Mottagning vid luftboll med bröstkorgen 

N
ic

k 

3:1 Nickprecision 

 
Nedan följer beskrivningen av det slutgiltiga testbatteriet. Till samtliga övningar skapades 

utförliga instruktioner till testledare (se bilaga 3).  Författarna rekommenderar att läsaren 

redan nu tar del av bilaga 2, vilken visar en schematisk bild över övningarnas uppställning 

och organisation.  
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2.5.1 Driva med boll 

Både rak drivningsförmåga (övning 1:1a samt övning 1:1b) samt förmågan att driva bollen 

med riktningsförändringar (1:2a samt 1:2b) mättes. Två olika mått på spelarnas 

drivningsteknik användes: spelarnas sprinttid med boll, samt kvoten mellan spelarnas sprinttid 

med boll och spelarnas sprinttid utan boll.  

2.5.1.1 Utrustning och testuppställning 
  

 
Figur 2 - Rak sprintbana för mätning av raka sprinter med och utan boll  

 

I syfte att mäta spelarnas raka drivningsförmåga användes två övningar som genomfördes i en 

rak 15 meters sprintbana. Först mättes tiden för spelarens maximala 15 meters raka sprint utan 

boll (1:1a) och sedan, i samma bana, mättes tiden för spelarens maximala 15 meters raka 

sprint med boll (1:1b). 

Tidtagning i den raka sprintbanan utfördes automatiskt med ett optoelektroniskt system 

(IVAR Measuring systems, Estland) bestående av sändare och reflektorer. Fotocellsparen 

placerades ut med 5 meters mellanrum. Avståndet mellan sändare och reflektor var 3 m.  

Innan det första fotocellsparet, utplacerades två startkoner. Startkonernas placering 

minimerade risken, för testpersonen, att i förtid starta tidtagningen genom att oavsiktligt 

”bryta” fotocellerna. Avståndet mellan de båda startkonerna, var 1,5 m.  

0,5 m efter det sista fotocellsparet, utplacerades två koner med ett avstånd på 3m. Detta 

konpar utgjorde en referenspunkt för testpersonen att sikta på. Syftet med referenspunkten var 

att minimera risken för testpersonen att avstanna sin löpning innan det sista fotocellsparet.  

Innan testets start kontrollerades tidtagningen genom att testledaren ”nollställde” 

tidsdisplayen och sedan gick igenom banan. Därefter avlästes tidsdisplayen och testledaren 

försäkrade sig om att tiden för 15 m hade registrerats. Denna procedur utfördes tre gånger 

inför dagens första sprinttest och sedan ytterligare en gång mellan varje testgrupp.  
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Figur 3 – Zigzag-bana för mätning av sprinter med riktningsförändringar med och utan boll 

 

Mätning av drivning med riktningsförändringar, med och utan boll, genomfördes i en s.k. 

zigzag-bana efter vad som föreslagits av Bellardini et al.35 Tidtagning utfördes manuellt med 

tidtagarur (Stoptec 143, Stoptec Digital Timing, Kina). Fem koner placerades i ett zick-

zackmönster med ett avstånd på fem meter mellan varje kon. Vinklarna uppmättes med hjälp 

av en goniometer till 100 graders vinkel. Innan första kon utplacerades startkoner som inte 

fick passeras av testpersonen innan start. 2 m efter sista kon utplacerades två koner med ett 

avstånd på 2m. Detta konpar utgjorde en referenspunkt för testpersonen. Syftet med 

referenspunkten var att minimera risken för testpersonen att avstanna sin löpning innan sista 

kon, där tidtagningen stannades.  

2.5.1.2 Övning 1:1a – 15 m rak sprint utan boll 
I övning 1:1a mättes spelarnas maximala 15 meters raka sprint utan boll (se figur 2).  

När testpersonen kände sig redo löpte han/hon maximalt genom hela banan. Ett (1) skarpt 

försök erhölls.  

2.5.1.3  Övning 1:1b – 15 m rak sprint med boll 
I övning 1:1a mättes spelarnas maximala 15 meters raka sprint med boll (se figur 2).  

 Genom hela övningen gällde att bollen inte fick vara längre än 0,5 m från spelaren. Denna 

instruktion kontrollerades av ansvarig testledare. Spelarna erhöll ett (1) nytt försök om de inte 

kände sig nöjda med sitt första försök. Ingen specificerad återhämtningstid instruerades utan 

                                                           
35 Bellardini, Helena, Henriksson, Anders & Tonkonogi, Michail (2009). Tester och mätmetoder för idrott och 
hälsa. 1. uppl. Stockholm: SISU idrottsböcker. 
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testpersonerna genomförde sitt försök när de kände sig tillräckligt återhämtade för ett nytt 

försök.   

2.5.1.4 Övning 1:2a – Sprint med riktningsförändringar utan boll 
I övning 1:2a mättes spelarnas snabbhet vid riktningsförändringar genom att testpersonen 

löpte maximalt utan boll i en ca 20 m lång zigzag-bana (se figur 3). Testpersonen ombads 

ställa sig mellan de två startkonerna och att placera den ena foten framför den andra. Ingen del 

av foten fick placeras framför startkonerna. Testpersonen informerades om att han/hon fick ett 

(1) skarpt försök och att tidtagningen skulle startas vid den första konan i 

riktningsförändringsbanan.  

2.5.1.5 Övning 1:2b – Sprint med riktningsförändringar med boll 
I övning 1:2b mättes spelarnas snabbhet vid riktningsförändringar med boll. Testpersonen 

ombads sätta föredragen fot i kontakt med bollen och hitta en position där han/hon kunde 

komma iväg så snabbt som möjligt. Bollen fick inte lämna tespersonen med mer än 0,5 meter 

under sprinten Denna instruktion kontrollerades av testledarna. En prövoomgång erhölls med 

uppmaning till testpersonen om att inte ”gå för fullt”. När testpersonen ansåg sig återhämtad 

från provomgången genomfördes sedan ett skarpt försök.  

2.5.2 Mottagning 

I syfte att undersöka spelarnas mottagningsteknik användes tre olika övningar.  

De tre övningarna mätte mottagningsteknik på marken (2:1), mottagningsteknik med foten vid 

luftboll (2:2) samt mottagningsteknik med bröstkorgen vid luftboll (2:3).  

2.5.2.1 Utrustning och testuppställning 

För att erhålla standardiserade bollbanor användes en bollkanon, (JUGS Soccer machine, 

USA). Bollkanonen användes vid samtliga tre mottagningsövningar och dessutom vid 

mätning av spelarnas nickprecision, inom tekniken nickteknik.  

 

Bollkanonen består av en ställning på hjul med två roterande gummitrissor vars hastighet kan 

regleras med två separata vred. För att bollkanonen skulle leverera bollen på marken krävdes 

dels att en egentillverkad bollränna anslöts till bollkanonen och dels att bollkanonens lutning, 

i sagitalplanet, var den rätta. Lutningen reglerades med hjälp av en markerad mätsticka (44 

cm) där markeringen skulle vara i jämnhöjd med bollkanonens överdel. När bollkanonen 

istället ämnade leverera bollar i luften, för mottagning med foten samt bröstet, krävdes ingen 

mätsticka då den korrekta lutningen erhölls då kanonen fixerades i bottenläget. I syfte att 
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erhålla en precis och icke wobblande bollbana i luften, användes en skruvad bollbana. Den 

skruvade bollbanan skapades genom att välja olika rotationshastigheter på de två 

gummidäcken. Se nedanstående tabell för översikt samt information om hastigheter.  

 

Tabell 3 – Bollkanon, översikt mottagningar 

 

  Bollkanon – Översikt Mottagningar 

  Teknik 
Mottagning Fot, 

markboll Mottagning Fot, luftboll 
Mottagning Bröstkorg, 

luftboll 

  Övning 2:1 2:2 2:3 

  Lutning Enligt mätsticka I bottenläget I bottenläget 

  Hastighet Vä 20 mph* (32,2 km/tim)  37 mph* (59,6 km/tim) 37 mph* (59,6 km/tim) 

  Hastighet Hö 20 mph* (32,2 km/tim)  27 mph* (43,5 km/tim)  27 mph* (43,5 km/tim)  

  Bollränna Ja Nej Nej 

  Bollbana Rak, på marken Skruvad åt höger, i luften Skruvad åt höger, i luften 

    *Enligt tillverkaren 

 

 

 

Figur 4 - Mottagningszon för mätning av mottagning med foten vid markboll 

 

Mätning av mottagningsteknik med foten vid markboll genomfördes i en uppkonad zon med 

de yttre måtten 3x3,5 meter (figur 4). Zonen bestod i sin tur av en mottagningszon på 1x1 m, 

två passningszoner á 1x1 m, samt två konmål med en bredd på 1 m. Mottagningszonen, där 

spelaren skulle ta emot bollen från bollkanonen, placerades 5 m från bollkanonen. Båda 

passningszonerna placerades i direkt anslutning vid höger respektive vänster sida om 

mottagningszonen. De två konmålen placerades mitt emellan bollkanonen och början av 

mottagningszonen, d.v.s. 2,5 meter från bollkanonen.   
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Figur 5 – Mottagningszon för mätning av nickprecision, mottagning med fot samt mottagning 
med bröstkorg vid luftboll 

 

I en zon med de yttre måtten 3x 3,5 meter (figur 5) utförde spelarna nedtagningar med brösten 

samt foten (och även nickprecision för övning 3:1). 16, 5 meter från bollkanonen i linje med 

bollkanonens högra hjul (sett uppifrån i bollkanonens leveransriktning) placerades tre koner i 

linje. Avståndet mellan konerna längst ifrån varandra var 3,5 m. Avståndet mellan den första 

konan och den andra konan var 1,5 m. 3 meter till höger om den första konan placerades på 

samma sätt ytterligare tre koner i linje. Dessa totalt sex koner utgjorde den zon inom vilken 

spelarna skulle ta ner bollen. Förutom denna nedtagningszon sattes ytterligare en zon upp 

utanför nedtagningszonen. Denna zon, placerad 2 meter utanför nedtagningszonen, utgjorde 

en stoppzon till vilken spelarna skulle driva bollen efter det att de hade tagit ner den.  

2.5.2.2  – övning 2:1 mottagning fot, markboll 

I övning 2:1 mättes spelarnas mottagningsteknik med foten vid markboll (figur 5).  

Innan testets start ställde testledarna in rätt hastighet samt rätt lutning på bollkanonen (se 

tabell 2). Dessutom anslöts bollrännan som var en förutsättning för att få ner bollen på 

marken. Från bollkanonen levererades sedan bollen in i mottagningszonen där testpersonen på 

ett tillslag tog med sig bollen in i passningszonen. Därifrån hade testpersonen sedan ett tillslag 

på sig att leverera bollen in i målet. Efter varje försök noterade testledarna huruvida försöket 

lyckats eller misslyckats. För att ett försök skulle räknas som lyckat fick endast ett tillslag på 

bollen användas i respektive zon och bollen fick inte vidröra någon kon. Den ena testledaren 

matade bollkanonen med bollar. Den andre testledaren bevakade övningens genomförande. 
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 Efter en prövoomgång erhöll testpersonen sex skarpa försök. Tre för höger passningszon och 

mål samt tre för vänster passningszon och mål. 

2.5.2.3 – övning 2:2 mottagning fot, luftboll 

I övning 2:2 mättes spelarnas mottagningsteknik med foten vid luftboll. Innan testets start 

ställde testledarna in rätt hastighet samt rätt lutning på bollkanonen (se tabell 2). En skruvad 

luftboll levererades av bollkanonen på signal av testpersonen som stod placerad inne i 

mottagningszonen, mellan de mittersta konerna i mottagningszonen. Testpersonen skulle 

sedan, så snabbt som möjligt, ta ner bollen och driva in med bollen i stoppzonen och stanna 

bollen. Vid första tillslag på bollen startades en tidtagning med hjälp av ett handhållet 

tidtagarur. Tidtagningen stannades sedan när bollen stannats inne i stoppzonen. Bollen fick tas 

emot med valfri fot av testpersonen och bollen var tvungen att ta i marken någon gång innan 

den äntrade stoppzonen, därmed var det inte tillåtet att jonglera in med bollen i stoppzonen.  

 

Den ena testledaren matade bollkanonen med bollar. Den andre testledaren bevakade 

genomförandet av övningen, skötte tidtagningen och noterade resultatet i testprotokollet.   

Efter en prövoomgång följde tre skarpa försök med tidtagning. 

2.5.2.4 övning 2:3 mottagning bröst, luftboll 

I övning 2:3 mättes spelarnas mottagningsteknik med bröstet vid luftboll. Innan testets start 

ställde testledarna in rätt hastighet samt rätt lutning på bollkanonen (se tabell 2). En skruvad 

luftboll levererades av bollkanonen på signal från testpersonen placerad inne i 

mottagningszonen mellan de två konerna närmast bollkanonen. Testpersonen skulle sedan, så 

snabbt som möjligt, ta ner bollen och driva in bollen i stoppzonen och stanna bollen. När 

bollen träffade testdeltagarens bröstkorg startades en tidtagning med hjälp av ett tidtagarur. 

Tidtagningen stannades sedan när testpersonen stannat bollen inne i stoppzonen. 

 

Testpersonen informerades om att bollen var tvungen att ta i marken någon gång innan den 

äntrade stoppzonen och att det därmed inte var tillåtet att jonglera in med bollen i stoppzonen. 

Den ena testledaren matade bollar till bollkanonen. Den andre testledaren bevakade 

genomförandet av övningen, skötte tidtagningen och noterade resultatet i testprotokollet. Efter 

en prövoomgång följde tre skarpa försök med tidtagning.  
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2.5.3 Nick 

I syfte att undersöka spelarnas nickteknik användes en nickprecisionsövning  

2.5.3.1 Utrustning och testuppställning 

Se avsnittet om mottagningsteknik samt tabell nedan.   

 

Tabell 4 – Bollkanon, nick 

 

Bollkanon - Inställningar Nick 

Teknik Nickprecision 

Övning 3:1 

Lutning I bottenläget 

Hastighet Vä 37 mph* (59,6 km/tim) 

Hastighet Hö 27 mph* (43,5 km/tim)   

Bollränna Nej 

Bollbana Skruvad, i luften 

* Enligt tillverkaren  

Samma mottagningszon som mottagningar vid luftboll användes (se figur 5 för schematisk 

bild). Dessutom användes ett fullstort 11-manna mål med måtten 2,44 m x 7,32 m som 

placerades 5 meter från avslutszonens ena kortsida. Över målets öppning spändes ett nät, 

indelat i 10 poängzoner enligt nedan.  

 

 
Figur 6 - Schematisk bild över målets poängindelning 

 

5 p 5 p 0.8 m

3 p 3 p 0.84 m 2.44 m
5 p 5 p 0.8 m

1.2 m

5 m

7.32 m

Avslutsyta

2 p 1 p 1 p 2 p

2.52 m
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2.5.3.2 övning 3:1 nickprecison 

I övning 3:1 mättes spelarnas nickprecision. En skruvad boll levererades av bollkanonen till 

testpersonen som stod placerad mellan den högra konan (sett från bollkanonen) och den 

mittersta konan i samma konlinje. Testpersonen uppgift var att tajma bollflykten och nicka 

bollen in i mål. Efter en prövoomgång erhöll testpersonen tre skarpa försök där det gällde att 

samla så mycket poäng som möjligt. När testpersonen kände sig redo signalerades detta till 

testledaren varpå bollen levererades från bollkanonen. 

  

Bollbanan och den tänkta nedslagsplatsen var densamma som vid de tidigare 

mottagningsövningarna och testpersonen behövde därmed förflytta sig från sin 

utgångsposition när bollen var på väg. Efter en prövoomgång (ett försök) inleddes tre skarpa 

försök. Den ena testledaren matade bollar till bollkanonen. Den andre testledaren bevakade 

genomförandet av övningen, observerade poängen och noterade resultatet i testprotokollet.   

2.5.4 Tillslag 

I syfte att undersöka spelarnas tillslagsteknik användes totalt tolv övningar. 

Inom området för färdigheten passningsförmåga mättes spelarnas passningsprecision för 

funktionell markpass, både dominant samt icke-dominant fot (4:1a respektive 4:1b) och 

passningsprecision med dominant fot för krossboll i luften 36 m (4:2).  

 

Inom området för färdigheten passningsförmåga mättes också spelarnas förmåga att behandla 

bollen och passa bollen vid upprepade tillslag med dominant respektive icke-dominant fot 

(4:7 respektive 4:8 ).   

 

Inom området för färdigheten skottförmåga mättes dels spelarnas skottprecision med 

dominant och icke-dominant fot, på stillaliggande (4:3a respektive 4:3b), rullande (4:4a 

respektive 4:4b) samt studsande boll (4:5a respektive 4:5b), samt dels spelarnas maximala 

skotthastighet med dominant samt icke-dominant fot vid skott på stillaliggande boll (4:6 a 

respektive 4:6 b). 
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2.5.4.1 Passningsprecision  

2.5.4.1.1 Utrustning och testuppställning 

 
Figur 7 – Station för mätning av precisionspassningar 

 

Mätning av precisionspassar genomfördes vid en station som innehöll en träffzon med en 

mittkon, som spelaren skulle försöka träffa, samt två utsparksplatser, varifrån spelaren 

levererade sina mark- respektive långpassar. Träffzonen utgjordes av två rep á 15 m som 

sattes ihop till ett kors och sedan fästes i marken med vanlig spik. Hela träffzonen var 

kvadratisk med måtten 15x15 meter. Träffzonen inlemmade således ett tänkt koordinatsystem 

med linjer i två dimensioner (x och y) i transversalplanet. Träffzonens fyra hörna markerades 

med platta koner. I centrum av träffzonen ställdes en kon vilken dels utgjorde referenspunkt 

dit spelarna skulle leverera bollen, samt dels utgjorde origo i nämnda koordinatsystem.  

Träffzonens mittkon placerades 15 meter ifrån en markerad linje i underlaget. Linjens 

funktion var att den skulle verka hårdhetsreglerande av passningen vid markpass. I övningen 

var passningen tvungen att vara tillräckligt hård för att nå fram till linjen, annars var försöket 

ogiltigt. Syftet med detta hårdhetskrav i tillslaget var att öka funktionaliteten i övningen. 

Utsparksplats A’s mitt, placerad 25 meter från centrum av träffzonen, användes vid 

precisionspass för markboll. Utsparksplatsen utgjordes av två koner med ett avstånd på 5 m 

mellan konerna. Utsparksplats B’s mitt, placerad 36 meter från centrum av träffzonen, 

användes vid precisionspass för långpass i luften. Utsparksplatsen utgjordes av två koner med 

ett avstånd på 5 m mellan konerna. 

 

2.5.4.1.2 övning 4:2 - passningsprecision för markpass 
Testning av precisionspassar på marken gjordes genom att mäta hur mycket bollen avvek i 

sidled (x-led) i förhållande till origo i koordinatsystemet. Detta gjordes två gånger med 

dominant fot (4:1a) samt två gånger med icke-dominant fot (4:1b).  
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Mätningen genomfördes med hjälp av en lasermätare (CoCraft 600LM, Taiwan). Samt en 

markeringstavla. Markeringstavlan bestod av en ca 1,5 m lång pinne med en ca 20 x15 cm 

stor platta i pinnens ena ände.  

 

Mätningen utfördes av två testledare enligt följande:  

Den ena testledaren markerade var bollen passerade x-axeln genom att sätta ner mättavlan 

med plattan nedåt, vinklad mot origo. Lasermätaren placerades sedan i origo pekandes mot 

markeringstavlans mitt. Markeringstavlan mitt belystes sedan med lasermätaren och resultatet 

antecknades i protokollet. 

2.5.4.1.3 övning 4:2 - passningsprecision för luftpass 
I övning 4:2 mättes passningsprecision med dominant fot för luftpass, á 36 m, med vristen. 

Mätningen av precision gjordes genom att mäta avståndet i x- samt y-led mellan bollens 

nedslagsplats och träffkonan med en lasermätare. Testpersonen spelade bollen med ett tillslag 

från utsparksplats B och försökte träffa konan i träffzonens centrum. Detta gjordes två gånger 

med dominant fots vrist.  

 

Mätning av x- och y-koordinat: 

Bollens nedslagsplats markerades med mättavlan med plattan nedåt, parallellt med y-axeln. 

Lasermätaren placerades sedan på y-axeln pekandes mot markeringstavlans mitt. Mitten av 

markeringstavlan belystes och resultatet antecknades i testprotokollet. 

 

Mätning av y-koordinat genomfördes på samma vis som vid mätning av x-koordinat. Istället 

var plattan vriden parallellt med x-axeln på nedslagsplatsen och mätningen genomfördes 

istället från x-axeln. 
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2.5.4.2 Skottprecision och skotthastighet 

2.5.4.2 1 Utrustning och testuppställning 

 

 
Figur 8 – Skottstation för mätning av precisionsskott samt skotthastighet 

 

Vid skottstationen, placerad inom och strax utanför fotbollsplanens straffområde, mättes 

spelarnas skottprecision samt spelarnas maximala skotthastighet. Samtliga skott togs inom en 

fyrkantig avslutszon, med måtten 1 x 1,5 m. Till övningen användes ett fullstort 11-manna 

mål med måtten 2,44 x 7,32 m som placerades 16,5 meter från avslutszonens ena kortsida. 

Över målets öppning spändes ett nät, indelat i 10 poängzoner (se nickprecision).  

Utanför avslutszonens ena kortsida (1 m) placerades, på ett stativ, en höghastighetskamera 

(Casio Exilim F1, Japan), för höghastighetsfilmning i sagitalplanet. Bredvid kameran 

placerades en extra ljuskälla för förbättrad filmkvalitet. Vid inspelning tog kameran 300 bilder 

per sekund, vilket var den lägsta möjliga upplösningen för adekvat efteranalys av spelarnas 

skotthastighet. Vinkelrätt mot avslutszonens respektive kortsida, 0,3 m utanför respektive 

långsida, placerades två bollramper för studsande boll.  Från mitten av avslutszonens långsida, 

i en 45 gradig vinkel åt höger samt åt vänster, placerades bollramper för rullande boll med ett 

avstånd av 4 m. Vinklarna uppmättes med en goniometer. 

2.5.4.2.2 övning 4:3a samt 4:3b skottprecision för skott på stillaliggande boll 
I övning 4:3a samt 4:3b mättes skottprecision för skott på stillaliggande boll. Testpersonen 

sköt bollen med ett tillslag från avslutszonen mot målets poängnät. Detta gjordes tre gånger 

med dominant fot (övning 4:3a) samt tre gånger med icke-dominant fot (övning 4:3b). Det 

totala antalet poäng för respektive fot utgjorde graden av precision.  
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Testpersonen ombads placera bollen inom avslutningszonen med valfri ansats. Efter en 

testomgång med respektive fot genomfördes tre skarpa försök med vardera fot.  

Till övningen användes tre testledare. En testledare var ansvarig för höghastighetskameran, 

den andra testledaren var ansvarig för övningarna med assistans från en tredje testledare. 

Samtliga testledarna hade till uppgift att observera vilken poäng det aktuella skottet gav och 

sedan anteckna resultatet i protokollet. Om skottet hamnade utanför målet skulle försöket 

räknas som en miss i protokollet. 

2.5.4.2.3 övning 4:4a samt 4:4b - skottprecision för skott på rullande boll  
I övning 4:4a samt 4:4b mättes skottprecision för skott på rullande boll.  

 Testpersonen placerade sig i avslutningszonen varpå bollen levererades från bollrampen för 

rullande boll. Med ett tillslag på bollen försökte testpersonen skjuta bollen genom någon av 

nätets poängzoner. En testomgång följt av tre skarpa försök med vardera fot erhölls.  

2.5.4.2.4 övning 4:5a samt 4:5b - skottprecision för skott på studsande boll 
I övning 4:5a samt 4:5b mättes spelarnas skottprecision för skott på studsande boll. Upplägget 

var detsamma som vid de andra skottprecisionsövningarna med skillnaden att bollen 

levererades från bollrampen för studsande boll. Testpersonen informerades om att bollen var 

tvungen att studsa en gång, men inte två, innan tillslaget.  

2.5.4.2.5 övning 4:6a samt 4:6b - skotthastighet för skott på stillaliggande boll. 
I övning 4:5a samt 4:5b mättes spelarnas skotthastighet för skott på stillaliggande boll.  

Bollen placerades inom avslutningszonen och testpersonen ombads ställa sig i en position och 

med avstånd till bollen, som upplevdes som den som skulle resultera i det hårdaste skottet. 

Testpersonen fick ett skarpt försök. För att försöket skulle räknas som giltigt var bollen 

tvungen att hamna innanför målramen. Missade testpersonen försöket erhöll testpersonen ett 

(1) nytt försök.  
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2.5.4.3 Upprepade tillslag 

2.5.4.3.1 Utrustning och testuppställning 

 
Figur 9 – Bollvägg för mätning av upprepade tillslag  

 

Vid stationen för upprepade tillslag mättes spelarnas förmåga att behandla och passa bollen 

vid upprepade tillslag. Övningen gick ut på att spelarna, under en minuts effektiv tid, upprepat 

levererade bollen mot en vägg på ett avstånd av minst 4 m. Tiden mättes med ett tidtagarur. 

Bollväggen utgjordes av två träplattor som satt ihop med gångjärn. Vardera platta mätte 

60x80 cm. Den ena plattan ställdes parallellt med fotbollsplanens ena långsida. Denna platta 

utgjorde träffyta för bollen som levererades från testpersonen. Den andra plattan fixerades 

med spännremmar i en bänk. 4 m från träffytans mitt, rakt ut i plan, placerades 

utgångspositionen. Från utgångspositionen mättes sedan 2,5 m åt höger samt 2,5 m åt vänster. 

Dessa punkter markerades med koner och utgjorde begränsningskoner.  

2.5.4.3.2 övning 4:7a samt 4:7b – upprepade tillslag 

 Testpersonen ombads placera sig själv bakom bollen som i sin tur placerades mitt emellan 

begränsningskonerna. Tidtagningen startades av testledaren när testpersonen sparkade till 

bollen. Vid misslyckade tillslag stannades tiden. En ny serie inleddes sedan från 

utgångspositionen då tidtagningen också startades på nytt. Misslyckande var: bollen slogs till 

innan den passerat 4 meters gränsen, bollen rullade utanför begränsningskonerna innan den 

nått upp till 4 meters gränsen, bollen passerade linjen bakom bollväggen, testpersonen 

använde fler tillslag på bollen mellan varje träff på bollväggen, testpersonen använde båda 

fötterna i samma övning.  

 

Den ena testledaren hade till uppgift att räkna antalet tillslag och stanna tiden. Den andra 

testledaren hade till uppgift att notera resultaten i testprotokollet samt bistå med övervakning 

av övningens genomförande. Efter en prövoomgång, á 20 sekunders effektiv tid, med sin 
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dominant fot genomförde sedan testpersonen ett (1) skarpt försök med sin dominant fot 

(4:7a). Sedan genomfördes samma procedur, övning och skarpt försök, med icke-dominant fot 

(4:7b).  

2.6 Databearbetning 

2.6.1 Analys av skotthastighet  
Skotthastigheten beräknades enligt följande formel:  

Medelhastigheten= Sträckan/ tiden, (¯v = ∆s/ ∆ t).  

 

Sträckan (∆s) var det uppmätta avståndet mellan den tänkta linjen från avslutszonens bakre 

konpar till den tänkta linjen mellan avslutszonens frontkoner (se figur 8).  Denna sträcka var 

1m (1000 mm). Tiden (∆t) var tiden det tog för bollens centrum att färdas från det bakre 

konparet genom det främre konparet. Tiden extraherades direkt från kamerans bildskärm 

genom en bläddring i tidslinjen bildruta för bildruta (”frame by frame”). En bildruta 

motsvarade 3.33 millisekunder (ms) enligt formeln (1000 mm/300)/1s. 

 

2.6.2 Statistisk bearbetning 
Alla statistiska beräkningar genomfördes i IBM SPSS statistics 19.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, 

USA). 

Medelvärden och standardavvikelser räknades fram. Detta tillsammans med minsta och 

högsta värden samt variationsbredd redovisas i resultatdelen (se tabell 4).  

Normalfördelningen av data kontrollerades med shapiro-wilks test. All data var 

normalfördelad.  

För att testa korrelationen mellan testomgång ett (test) och testomgång två (retest). 

genomfördes ett bivariat korrelationstest (Pearsons korrelationsanalys), med kontroll för 

signifikans.  

För att undersöka skillnaderna mellan resultaten i de övningar där både dominant fot och icke-

dominant fot användes gjordes ett beroende t-test med kontroll av signifikans.  
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3. Resultat 

3.1 Referensdata 
I tabellen nedan presenteras data för båda lagen var för sig. Medelvärden (medel) och 

standaravvikelse (sd) samt lägsta resultat (min), högsta resultat (max) och skillnad mellan 

lägsta och högsta resultat (variationsbredd, vb). Referensdata kan exempelvis användas vid 

jämförelse med andra grupper. 

Tabell 5 – Referensdata 

 
  

 
Herrjuniorer (n=12) Damjuniorer (n=7) 

Teknik Övningar medel (sd) min-max (vb) medel (sd) min-max  (vb) 

D
riv

a 
m

ed
 b

ol
l 

Rak sprint med boll (tid på 15m)  2,64 s (0,18) 2,54 -2,85 (0,31) 3,4 s (0,4) 3,10 - 4,09 (0,99) 

Rak sprint kvot (utan boll/med boll) 0,93 (0,09) 0,82 - 099 (0,17) 0,82 (0,086) 0.67 - 0,94 (0,27) 
Riktningsförändringar med boll (tid zigzag-
bana) 6,98 s (0,28) 6,47 - 7,50 (1,03) 8,07 s (0,26) 7,63 - 8,50 (0,87) 

Riktningsförändring kvot (utan boll/med boll) 0,79 (0,04) 0,75 - 0,86 (0,11) 0,77 (0,04) 0,71 - 0,86 (0,15) 

  
Ti

lls
la

g 

Krossboll 36m, dominant fot (avstånd ifrån 
origo) 3,38 m (1,78) 0,95 - 5,39m (4,44) 5,56 m (3,08) 2,53 - 6,55m (4,02) 

Långpass på marken (avstånd ifrån origo)   
 

    

dominant fot 0,72 m (0,66) 0,21 - 2,41 (2,20) 0,91 m (0,72) 0,43 -1,39 (0,96) 

icke-dominant fot 1,50 m (1,08) 0,81 - 2,94 (2,13) 2,31 m (0,95) 1,45 - 3,14 (1,69) 

Stillaliggande boll precision (total poäng)   
 

    

dominant fot 4,27 p (2,87) 0 - 8 (8) 6,43 p (2,7) 3 - 10 (7) 

icke-dominant fot 6,27 p (3,32) 2 - 12 (10) 4,86 p (2,04) 2 - 8 (6)  

Rullande boll precision (total poäng)   
 

    

dominant fot 4,91 p (4,16) 0 - 12 (12) 7 p (4,08) 2 - 12 (10) 

icke-dominant fot 4,18 p (2,89) 0 - 9 (9) 5,43 p (1,51) 3 - 8 (5) 

Studsande boll precision (total poäng)   
 

    

dominant fot 3,64 p (1,7) 0 - 6 (6) 4,14 p (2,91) 0 - 7 (7) 

icke-dominant fot 2 p (1,87) 0 - 7 (7) 2 p (1,91) 0 - 5 (5) 

Skotthastighet (maximal skottkraft)   
 

    

dominant fot 102 km/tim (6,49) 90 - 112 (22) 71 km/tim (6,09) 65 - 83 (18) 

icke-dominant fot 92 km/tim (10,39) 74 - 101 (17) 61 km/tim (5,70) 50 - 69 (19) 

Upprepade tillslag (obruten serie under 1min)         

dominant fot 23,64 st (5,71) 11 - 30 (19) 12,86 st (3,76) 7 - 16 (9) 

icke-dominant fot 13,55 st (2,73) 9 - 21 (11) 8,86 st (2,12) 5 - 11 (6) 

M
ot

ta
gn

in
g Mottagning av luftboll (Tid till stoppad boll)         

med bröstkorgen 2,21 s (0,44) 1,71 - 3,04 (1,33) 3,14 s (0,30) 2,70 - 3,73 (1,03) 

med foten  2,44 s (1,11) 1,58 - 3,81 (2,23) 4,41 s (1,16) 3,05 - 6,56 (3,51) 
          

Mottagning på marken (antal lyckade försök) 5,33 st (0,78) 4 - 6 (2) 4,85 st (0,90) 3 - 6 (3) 

N
ic

k 

Nickprecision (totalpoäng) 4,58 p (2,06) 2,00 - 8,00 (6,00) 0,90 p (0,73) 0,00 - 2,00 (2,00) 
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3.2 Test-retest korrelationer 
I tabellen nedan presenteras korrelationen mellan test och retest i form av 

korrelationskoefficient (r) från data av de åtta spelarna som gjorde test-retest. Data presenteras 

för varje övning var för sig med tillhörande kontroll för signifikans (p-värde).  

Tabell 6 - Korrelation mellan spelarnas resultat från test-retest 
test-retest n=(8) 

Teknik Övningar r p-värde 

D
riv

a 
m

ed
 

bo
ll 

 Rak sprint med boll  0,643 0,085 
Rak sprint kvot 0,805* 0,016 
Riktningsförändringar med boll  0,047 0,912 
Riktningsförändring kvot  0,143 0,738 

  
Ti

lls
la

g 

Krossboll 36m dominant fot 0,178 0,673 
Långpass på marken      
dominant fot 0,423 0,296 
icke-dominant fot 0,581 0,131 
Skottprecision på stillaliggande boll      
dominant fot 0,949** 0,000 
icke-dominant fot 0,187 0,657 
Skottprecision på rullande boll      
dominant fot -0,244 0,594 
icke-dominant fot -0,265 0,525 
Skottprecision på studsande boll      
dominant fot 0,519 0,187 
icke-dominant fot 0,000 1,000 
Skotthastighet      
dominant fot 0,734* 0,038 
icke-dominant fot 0,664 0,073 
Upprepade tillslag      
dominant fot 0,557 0,134 
icke-dominant fot -0,055 0,897 

M
ot

ta
gn

in
g Mottagning av luftboll      

med bröstkorgen 0,743* 0,035 
med foten  0,543 0,165 
      

Mottagning på marken  -0,048 0,910 

N
ic

k 

Nickprecision  -0,108 0,800 

              * signifikans med ett p-värde under 0,05 nivå. 
               ** signifikans med ett p-värde under 0,01 nivå 
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3.3 Dominant och icke-dominant fot 
I tabellen nedan visas resultatet från den statistiska analysen från de övningar där man 

använde både dominant och icke-dominant fot. Jämförelse av skillnad har beräknats med ett 

beroende t-test. Data presenteras med tillhörande kontroll för signifikans (p-värde). 

 
Tabell 7 - Skillnad i prestation mellan dominant och icke-dominant fot 

   Skottprecision stillaliggande boll dominant fot icke-dominant fot p-värde 
Herrjuniorer (n=12) 4,27 p (2,87) 6,27 p (3,32) 0,090 
Damjuniorer (n=7) 6,43 p (2,7) 4,86 p (2,04) 0,268 
Skottprecision rullande boll       
Herrjuniorer (n=12) 4,91 p (4,16) 4,18 p (2,89) 0,365 
Damjuniorer (n=7) 7 p (4,08) 5,43 p (1,51) 0,399 
Skottprecision studsande boll       
Herrjuniorer (n=12) 3,64 p (1,7) 2 p (1,87) 0,040* 
Damjuniorer (n=7) 4,14 p (2,91) 2 p (1,91) 0,216 
Skotthastighet       
Herrjuniorer (n=12) 102 km/tim (6,49) 92 km/tim (10,39) 0,002** 
Damjuniorer (n=7) 71 km/tim (6,09) 61 km/tim (5,70) 0,016* 
Långpass på marken       
Herrjuniorer (n=12) 0,72 m (0,66) 1,50 m (1,08) 0,036* 
Damjuniorer (n=7) 0,91 m (0,72) 2,31 m (0,95) 0,003** 
Upprepade tillslag       
Herrjuniorer (n=12) 23,6 st (5,71) 13,6 st (2,73) 0,037* 
Damjuniorer (n=7) 12,9 st (3,76) 8,9 st (2,12) 0,013* 

*signifikans med ett p-värde under 0,05 nivå. 
** signifikans med ett p-värde under 0,01 nivå 
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4. Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 

4.1.1 Tillvägagångssätt 

Vid utformningen av övningarna togs hänsyn till genomförbarhet och möjligheten att 

kontrollera, standardisera och objektivt mäta prestationen. Denna utgångspunkt har varit 

närvarande genom hela studien och är viktig att kommentera eftersom det ibland finns ett 

motsatsförhållande mellan kontroll och funktionalitet. 

 

Fotboll är en s.k. ”open skill” och det är av förklariga skäl inte alldeles enkelt att kvantifiera 

och objektivt mäta varken större eller mindre delar av prestationen. Författarna har 

eftersträvat funktionalitet i bemärkelsen att övningarna ska ha bärande koppling till tekniker 

som används i matchsituationer, samtidigt har denna funktionalitet varit underordnad krav på 

standardisering och objektivitet. Således har en del av funktionaliteten fått gett vika för 

kontroll.  

 

Vidare valdes att i stor utsträckning isolera tekniska moment och inte utforma mer komplexa 

tester. Detta val kan diskuteras eftersom mer komplexa test kan anses som mer ”matchlika”, 

och därmed, i högre grad valida. I forskningslitteraturen finns också, om än få, exempel på 

försök att ta en medelväg mellan ett mer isolerat test, likt vårt, och det fullständigt 

funktionella – att analysera spelare under matchsituationer. Dessa tester, mångfacetterade till 

sin natur, har ambitionen att, förutom tekniken, utmana ytterligare aspekter, (fysiska, taktiska 

och kanske även i någon mån mentala) av en fotbollspelares prestationsförmåga. Ali et al. 

(2007) visade också att deras passningstest, LSPT, och skottest, LSST, var reliabla och i viss 

utsträckning kunde skilja mellan spelare på olika nivåer.36 

 

Att våra övningar var väl standardiserade och i jämförelse med mer komplexa tester mer 

isolerade, behöver dock inte nödvändigtvis innebära att övningarna inte skulle kunna bidra till 

information kring huruvida en spelare kan klara av att framgångsrikt utföra tekniker även 

under mer krävande matchsituationer. Man kan exempelvis fråga sig, om en spelare inte 

klarar av att ta emot en passning utan en motståndare i ryggen hur ska då denna spelare klara 

av att ta emot en liknande passning i matchsituationer, med en motståndare i ryggen? 

                                                           
36 Ali et al. s.1461 - 1470 
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Sammanfattningsvis; mot bakgrund av hur lite forskning det finns kring den tekniska 

förmågan tror vi att ingen inriktning eller angreppsvinkel kan anses vara ”bättre eller sämre” 

än någon annan i detta skede. Båda, och givetvis helt andra, tillvägagångssätt förtjänare vidare 

uppmärksamhet och kommer säkert bidra med både bredd, djup samt innovation.  

 

4.1.2 Val av övningar 
När det gäller de övningar som valdes in i testbatteriet användes Svenska fotbollförbundets 

teknikkategorier utifrån vilka ett testbatteri för mätning av teknikerna drivning, mottagning, 

tillslag samt nick utformades. Målet var att övningarna skulle innehålla förbättringar jämfört 

med liknande övningar, redan redovisade i forskningslitteraturen. 

Förvånande nog hittades ingen tidigare forskning som undersökt spelares förmåga att driva 

bollen rakt. Mirkov et al (2008) valde dock ett intressant och reliabelt upplägg vid mätning  av 

drivning med boll med riktningsförändringar.37 Ett liknande upplägg valde således i denna 

studie även vid mätning av rak sprint med boll.   

Författarna hittade ingen studie som isolerat tittat på mottagningsteknik. Således utformades 

helt egna övningar kring denna teknik. Inte heller några bra exempel på forskning som 

undersökt skillnaden i prestation mellan dominant och icke-dominat fot hittades. Således 

utformades en del av övningarna så att en adekvat analys av skillnader i prestation mellan 

dominant och icke-dominant fot var möjlig. Detta gjordes genom att övningarna utformades 

symetriskt i form av avstånd och vinklar.  På så skapades lika förutsättningarna för en god 

prestation (exempelvis maximalt antal poäng) i dessa övningar oavsett om spelaren använde 

höger eller vänsterfot.  

Vissa delar av den tidigare forskningen införlivades i testbatteriet. I linje med Rösch et al. 

(2000) 38 användes ett fullstort 11-manna mål som delades in i funktionella poängzoner. Målet 

delades dock in i flera poängsegment jämfört med Rösh et al. i syfte att göra övningen än mer 

funktionell och poängskalan mer känslig för skillnader i teknisk förmåga. Som tillägg till 

tidigare forskning las även skott på studsande boll till. I analogi med Mirkov et al (2008)39 

undersöktes även skottets ”hårdhet” genom analys av spelarnas skotthastighet, uppmätt med 

hjälp av höghastighetskamera. Till skillnad från Mirkov et al.(2008)40 togs dock en mer 

                                                           
37 Mirkov et al. s.1046 
38 Rösch et al. s.29-39  
39 Mirkov et al. s.1046 
40 Ibid. 
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funktionell väg. Skottet togs med ansats och för att skottet skulle räknas som godkänt krävdes 

det att bollen träffade mål.  

 

Testbatteriets precisionpassningsövningar var liknande de som använts i tidigare forskning. 

Denna studies bidrag kring detta har varit att försöka göra precisionsskalorna mer sensibla och 

slopa poängsystemet till förmån för absoluta mätningar, där avståndet från en specifik 

träffpunkt varit avgörande för bedömning av precisionen. På så sätt har en mer precis 

mätning, med bättre förutsättningar för att skilja mellan spelares förmåga att slå passningar 

med precision, möjliggjorts.  

 

Likt Vanderford et al. (2004)41  undersöktes även upprepade tillslag. I vår undersökning 

skedde passningarna dock på marken, vidare lät vi bollväggen vara klart mindre än den 

bollvägg (i storlek av ett fullstort 11-mannamål) som använts tidigare. Vår bollvägg mätte 

60x80 cm vilket vi anser vara en funktionell träffyta av storleksordningen likt den som 

medspelare kan erbjuda vid snabba upprepade tillslag såsom vid upprepat direktspel.   

  

I nickövningen valde vi att använda oss av standardiserade bollkastbanor, detta till skillnad 

från tidigare studier (Rösch et al. 2000)42 där testledare kastat upp bollen för testdeltagare att 

nicka på. På så sätt minskades de tveksamheter som kunde finnas kring reproducerbarheten av 

bollkastbanor.  

 

Anledningen till att de övriga två teknikkategorierna, fint och dribbling samt tackling, inte 

undersöktes berodde på att de kräver inblandning av en motståndare som ska passeras eller 

tacklas. Detta skulle innebära stora svårigheter att reproducera förhållanden och en minskad 

möjlighet att kontrollera eftersökt kvantifiering. Ett alternativ hade kunnat vara att slopa 

motståndaren och låta en spelare genomföra i förväg bestämda dribblingar och finter. Dessa 

skulle sedan kunnat analyseras kvalitativt. Problemet med detta är dock hur man ska bedöma 

om finten/dribblingen är lyckad eller inte. Det går så att säga inte att säga om finten är lyckad 

i form av lyckade resultat att ta sig förbi en motspelare. Visserligen hade man kunnat tänka 

sig att subjektivt bedöma tekniken men detta var inte i linje med studiens syfte. 

                                                           
41 Vanderford et al, s.334-342 
42 Rösch et al. s.29-39  
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En annan möjlighet hade varit att ur en koordinativ aspekt analysera rörelsen utan 

motståndare. Ledvinklar, muskelaktivering och tyngdöverflyttningar skulle här kunnat vara 

intressanta undersökningspunkter. Detta skulle kanske kunna säga något om rörelsen som 

sådan men för att finten ska anses som funktionellt lyckad måste, återigen, en motståndare 

passeras. Vi anser att den höga grad av merarbete detta inneburit inte varit praktiskt motiverat 

inom ramen för denna uppsats.    

 

En liknande problematisering kan göras kring tekniken tackling. En spelare tacklar en 

motståndare och såldes, även om en kvantifiering kring rörelsen vid återerövrandet av en boll 

vid tackling inte varit omöjlig, ansåg vi det förenat med så pass stora svårigheter att 

testövningar kring denna teknik inte inkluderades i testbatteriet. 

 

Att spelarens snabbhet utan boll överhuvudtaget registrerades, i detta testbatteri som avsåg att 

mäta teknik med boll, hade sin förklaring i att den tiden, senare vid databehandlingen, skulle 

användas i relation till tiden för sprint med boll. På så sätt kunde författarna ta fram en kvot, 

uttryckandes vilken andel av snabbheten utan boll som kunde uppnås av spelaren när denne 

sprintade samma sträcka, i samma bana, med boll. Detta tillvägagångssätt har i tidigare 

forskning använts vid sprint med riktningsförändringar (Mirkov et al. 2008)43, men, så vitt 

författarna vet, aldrig testats avseende mätning av rakt sprint med boll.  

 

De olika teknikkategorierna fick totalt 21 olika övningar, varav sex av dessa utövades med 

båda fötterna. Vissa kategorier fick betydligt mer övningar än andra. Tillslag är en sådan 

teknik, där det slutligen blev tolv olika testövningar. Att tillslag undersöktes på så många sätt 

berodde främst på att tillslagets betydelse är så pass stor och innefattar både skott och 

passning vilka är några av de mest använda momenten inom fotboll.44  

4.1.3 Urval 

Att de klubbar som representerades i studien valdes som föremål för undersökning grundades 

främst på geografisk tillgänglighet och det faktum att det redan fanns en etablerad kontakt till 

lagen. Dessa praktiska faktorer ökade möjligheten att få testerna genomförda på ett smidigt 

sätt. 

                                                           
43 Mirkov et al. s.1046 
44 Reilly.  
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Målsättningen var att inkludera ca 15-18 spelare från båda lagen, vilket representerar en 

normal fotbollstrupp på juniorsidan, och även att båda grupperna skulle göra test-retest.  Det 

slutade med att tolv testpersoner från herrjuniorerna testades varav åtta senare genomförde 

återtestet och endast sju testpersoner från damjuniorerna där ingen av dessa gjorde återtestet. 

Bortfallet hos herrjuniorerna berodde i huvudsak på skador och sjukdomar. Damjuniorerna 

upplevde en period av turbulens inom laget vilket föranledde lagets bortprioritering av 

återtestet.  

Det låga deltagandet är en svaghet i studien och något som man ska ta i beaktande vid tolknig 

av studiens resultat.   

4.1.4 Datainsamling 

Tidpunkten för datainsamlingen var anpassad efter lagens tillgänglighet vilket således medfört 

att test och återtest inte kunde genomföras under samma tid på dygnet. Detta kan möjligen 

haft en viss inverkan på skillnader i resultatet från de båda testtillfällena och därmed även 

korrelationsanalysen. Samtidigt är de valda undersökningsgrupperna, verksamma på elitnivå, 

med all säkerhet inte bara vana att prestera utan dessutom vana att prestera på olika tider på 

dygnet. Vidare är det vår uppfattning att samtliga deltagare visade god inställning och vilja att 

prestera sitt bästa. Om denna, vår subjektiva, bedömning stämmer överrens med deltagarnas 

faktiska inställning är inget vi haft ambitionen att kontrollera men det är ändå värt att 

förmedla hur vi upplevt situationen. 

Inte heller fanns det någon möjlighet att använda exakt samma testledare vid första och andra 

testtillfället. Fyra av sex testledare var dock desamma vid båda tillfällena och bevakade 

samma stationer båda gångerna. Två testledare fick således bytas ut mellan de båda 

testomgångarna, vilket kan ha påverkat slutresultatet något vid de stationer de bevakat. 

Fortfarande fanns samma huvudansvariga testledare närvarande vid båda tillfällena, vilket 

borde minimera denna eventuella felkälla.  

 

Vi valde att motivera spelarna till att prestera sitt bästa genom att utlysa en ”mångkamp” för 

lagen. Detta tillvägagångssätt kan ha påverkat resultaten åt olika håll beroende av vardera 

spelarens upplevelse av tävlingen. Risken finns att vissa spelare upplevde tävlingsmomentet 

som negativt och misslyckande i början av testet kan, därmed ha påverkat individens 

prestation i resterande övningar. Förhoppningen var dock att dessa elitspelare skulle uppfatta 
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tävlingen som sporrande och i och med att varje övning bedömdes isolerat kunde en spelare 

som presterade sämre i en övning istället ”vinna tävlingen” i en annan testövning.  

Vidare var spelarna vana att prestera och sammanfattningsvis tror författarna att 

tävlingsmomentet fyllde sitt syfte och bidrog till att bibehålla en god motivationsnivå genom 

hela testsessionen.  

 

Genom hela studien eftersträvades objektiva mätmetoder. Bollkanonen, lasermätning samt 

användandet av fotocellsutrustning bidrar troligtvis till en god reliabilitet i respektive 

mätning. I testövningen avseende mätning av sprint med riktningsförändringar, användes 

dock, av praktiska skäl, ett handhållet tidtagarur. Hur mycket denna mindre exakta tidtagning 

kan ha påverkat resultaten är svårt att konkludera men resultaten förefaller rimliga och är i 

linje med studien av Mirkov et al. (2008).45  

 

Vid båda testtillfällena var det hög grad av standardisering vid uppställning av all 

testutrustning samt vid genomförandet av testerna. Däremot skiljde det sig något i övningarna 

emellan vid antalet försök på varje övning. I de övningar där maximal kapacitet testades (rak 

sprint med/utan boll, zigzag-bana med/utan boll och maximal skotthastighet) fick 

försökspersonen endast ett försök på sig, förutom vid maximal skotthastighet. I andra 

övningar varierade antalet försök mellan ett till tre försök. Detta berodde på hur tidskrävande 

övningen var och därmed hur många försök som ansågs rimliga i genomförbarhetssyfte. 

Antalet försök på en övning är något som klart påverkar det slutgiltiga medelvärdet. Ju fler 

försök (till en viss gräns) desto pålitligare blir testpersonens slutresultat i övningen.    

Tidsmässigt tog testerna ca två timmar för att testa 12 personer. En trupp består normalt av 

närmare 18-20 personer, vilket skulle innebära ca drygt tre timmars testtid. Detta är kanske 

något långt men mycket går troligtvis att vinna på att öva sig ännu mer i att ställa upp och 

genomföra övningarna. Att vi valde att organisera testövningarna i stationer har dock 

troligtvis bidragit till att testbatteriet trots allt kan sägas ha haft en bra effektivitet. 

Stationssystemet fungerade bra och har den fördelen att man kan ha igång flera testpersoner 

samtidigt. En nackdel med denna typ av stationssystem är dock att flera pågående stationer 

och testpersoner i rörelse kan påverka testdeltagarna i övningarna. Detta kan givetvis ha varit 

fallet även i vår studie vilket kan ha bidragit till att påverka resultaten i undersökningen.   

                                                           
45 Mirkov et al. s.1046  
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4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Diskussion kring referensdata 
I tekniken ”driva med boll” kan man från tabellen utläsa att kvoten (utan boll/med boll) för 

rak sprint är mycket högre för både herrjuniorer (0,93) och damjuniorer (0,82) än kvoten är i 

övningen med riktningsförändringar för herrjuniorer (0,79) och damjuniorer (0,77). Detta kan 

tyda på att det är svårare att behålla farten vid riktningsförändringssprinter med boll jämfört 

med raka sprinter med boll. Spelarna har därmed förmodligen en sämre bollkontroll vid själva 

riktningsförändringsmomentet.   

Så vitt vi vet har spelares förmåga att driva bollen rakt inte undersökts i tidigare forskning. 

Mätningar av rak sprint är relativt enkelt att genomföra och om spelares snabbhet utan boll 

ändå ska testas tycker vi absolut att spelarnas snabbhet med boll även bör testas.  

 

Resultaten från zigzag-banan stämmer överens med resultaten från en tidigare studie av 

Mirkov et.al (2008).46 Där presenterade medelvärdet från sprinter med boll 6,40 s (herrar 

senior) och kvoten blev 0,79. Att jämföra med herrjuniorernas medelvärde på 6,97 s och 

samma kvotvärde.  

Intressant är att det för både herrjuniorer och damjuniorer i genomsnitt tog längre tid att 

kontrollera bollen vid nedtagning på foten än vid nedtagning på bröstkorgen vid samma 

bollbana. Ett resultat på 2,44 s med foten att jämföra med 2,21 s med bröstkorgen för 

herrjuniorerna och 4,41 s med foten att jämföra med 3,14 s med bröstkorgen hos 

damjuniorerna. Spridningen var också mindre vid mottagning med bröstkorgen jämfört med 

mottagning med foten. Standardavvikelsen för mottagning med bröstkorgen hos herrjuniorer 

(sd=0,44) och damjuniorer (sd=0,30) skiljer sig från mottagning med foten, vid luftboll 

herrjuniorer (sd=1,11) och damjuniorer (sd=2,23). Detta skulle kunna bero på att en 

mottagning med foten ger större möjligheter till variation kring på vilket sätt mottagningen 

genomförs. En mottagning med foten kan exempelvis göras med insidan, utsidan eller vristen. 

Vidare finns det en skillnad i rörligheten kring de leder som är viktigast i en mottagning med 

foten, vid luftboll, kontra en mottagning med bröstkorgen. En mottagning med bröstkorgen 

görs kortfattat genom att böja på knäna och luta sig bakåt med relativt små rörelser. En 

mottagning med foten å andra sidan, kan utföras, både med små och korta rörelser eller med 

större rörelser där man möter bollen med ben och fot.  

                                                           
46 Mirkov et al. s.1046 
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4.2.2 Diskussion kring test-retest korrelationer 
Till att börja med är det värt att ta upp att även om det föreligger en korrelation mellan två 

mätningar behöver det inte nödvändigtvis finnas en kvantitativ överensstämmelse i resultatet 

mellan de båda mätningarna. Författarna är medvetna om detta men i enlighet med studiens 

syfte är korrelationerna ett första, i förhoppningsvis flera, steg i att skapa ett adekvat 

testbatteri . Resultaten av korrelationsanalysen ger en första grund till diskussion och 

dessutom antyder de huruvida det är värt att vidare undersöka respektive teknikövning vidare, 

i framtida forskning.  

 

Fyra resultat visade på signifikant korrelation mellan test och re-test. Övningar som 

genererade dessa signifikanta korrelationer var: precisionsskott på stillaliggande boll med 

dominant fot (r=0,949), skotthastighet med bästa fot (r=0,734), mottagning av luftboll med 

bröstkorgen (r=0,743), samt övningarna rak sprint utan boll och rak sprint med boll där 

kvoten mellan övningarna visade på signifikant korrelation (r=0,805).  

 

 Anledningen till att just dessa övningar var reproducerbara står kanske att finna i deras 

utseende. Ska man generalisera kring detta kan man tycka att de är relativt enkla tekniker i 

övningar med begränsat utrymme för variation. Exempelvis, att sprinta rakt med boll handlar 

huvudsakligen om två saker; spring rakt fram så snabbt du kan medan bollen är under 

kontroll. Detta att jämföra med sprint med riktingsförändringar där antalet påverkande 

variabler ökar kraftigt.  

 

Samtidigt har Mirkov et al. (2008)47 visat reliabla resultat för spelare som genomförde 

sprinter med riktningsförändringar. I jämförelse med studien av Mirkov et al. (2008)48 visade 

våra resultat inte på någon korrelation mellan de båda testomgångarna. Korrelationen vi 

uppmätte var låg (0,143) trots att vi genomförde övningen i enlighet med vad som föreslagits 

tidigare. Det finns dock några nämnvärda skillnader i vår undersökning. Vi hade betydligt 

färre deltagare (8 i jämförelse med 20) och deltagarna var inte på jämförbar nivå (juniorer 

jämfört med professionella seniorer). Vi är ändå något förvånande över att korrelationen var 

så pass låg och det går inte att utesluta att tillvägagångssättet vid mätningen, där vi av 

praktiska skäl använde oss av manuell tidtagning, kan ha bidragit till variationen.  

                                                           
47 Ibid. 
48 Ibid. 
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När det gäller skottprecisionsövningarna var det endast skottprecisionskott på stillaliggande 

boll med dominant fot (0,949) som visade signifikant korrelation. Denna korrelation var dock 

väldigt stark. Ett liknande resonemang likt det ovan kan även föras här, skottprecision är en 

relativt svår övning men det förefaller ännu svårare att skjuta precisionsskott på bollar i 

rörelse. I skottprecisionsövningarna levererades bollen på ett standardiserat sätt och här har vi 

uppfattningen att den stora variationen inte beror på variationer i bollrullbanor utan på att det 

helt enkelt är väldigt svårt att skjuta precisionsskott i små ytor (målet mätte som bekant 2,44 x 

7,32 m och var indelat i tio zoner). I vår strävan att utforma en funktionell övning kanske vi 

gjorde övningen väl svår. Vid en så pass svår övning hade det varit önskvärt om 

testdeltagarna hade fått fler chanser på sig att utföra övningen. Skillnaderna mellan den första 

och andra testomgången (den låga korrelationen i övningen) skulle kunna tyda på en 

inlärningsprocess där spelarna förändrar sitt sätt att genomföra rörelsen (tekniken). Denna 

inlärningsprocess, eller inlärningstid, som påverkande faktor, hade troligtvis kunnat begränsas 

avsevärt med ett större antal repetitioner.  

 

Övningarna för precisionspassar visade heller ingen signifikant korrelation. Detta är 

förmodligen ett pris vi fått betala i vår strävan att göra mätningen i övningen mer sensibel 

jämfört med tidigare forskning (se tidigare forskning samt Val av övningar).  

En trend kunde dock skönjas att långpass på marken (rdominant fot=0,423, ricke-dominanta fot= 0,581) 

var mer reliabelt än Krossboll i luften (r=0,178). Denna skillnad, om än bara en trend, tyder 

också på att spelarna borde ha fått fler repetitioner i övningarna.   

 

Resultatet av korrelationsanalysen i upprepade tillslag var inte signifikant. Däremot visades 

en trend att övningen föreföll klart mer reliabel för dominant fot (r=0,557) jämfört med den 

icke-dominanta foten (-0,055). Korrelationen för den dominanta foten antyder ändå att testet 

hade kunnat vara reliabelt om övningen hade applicerats på en större undersökningsgrupp. En 

större grupp hade gjort resultaten mindre känsliga för någon eller några individuellt stora 

variationer. En större grupp hade kanske också minskat skillnaden i prestation mellan 

dominant och icke-dominant fot i övningen. Skillnaden, även om resultatet icke var 

signifikant, mellan korrelationer mellan dominant och icke-dominant fot är ändå så pass stor 

och det förefaller vara en väldigt utmanande övning vid användandet av den mindre skickliga 

foten. Resultaten är i alla fall så pass intressanta att man bör testa övningen på större grupper 

eftersom trenden antyder att det är en övning som kan skilja ut prestationen mellan dominant 

och icke-dominant fot. En sådan övning skulle kunna användas som ett test för att undersöka 
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förbättringar i den icke-dominanta foten efter en intervention. Då resultaten inte var 

signifikanta behövs dock mer undersökningar.   

 

Den enda mottagningsövningen som visade hög reliabilitet var mottagning med bröstkorgen. 

Skillnaden mellan en mottagning med foten och en mottagning med bröstkorgen kan troligtvis 

förklaras i den större variationen som en mottagning med foten kan innebära (se diskussion 

kring referensdata). Troligtvis hade vi sett en högre korrelation även i mottagning med foten 

om vi varit mer restriktiva i instruktionerna till testpersonen och därmed minskat 

möjligheterna till variation i övningen. Detta är något man bör förändra kring övningens 

utformning. Eftersom mottagningsövningen för bröstkorgen visade så pass hög korrelation 

hade det varit intressant och se man hade kunnat uppnå något liknande om testpersonerna bara 

exempelvis hade fått ta emot bollen endast med insidan.  

Mottagningsövningen för mottagning med foten vid markboll visade ingen korrelation (r=-

0,048) vilket troligtvis beror på att mätskalan inte fungerade i kombination med övningens 

utformning. För det första fanns det bara sex steg i skalan där två misslyckade försök därmed 

gav en 33 % sänkning av prestationen. Samtidigt kunde det skilja millimeter mellan ett 

misslyckat och ett lyckat försök. En testperson kunde således nästintill utföra två identiska 

försök och men med marginalerna på fel sida blev utfallet diametralt motsatta resultat. Ett sätt 

att förändra denna övning skulle kunna vara att istället för poängsystemet använda en 

tidtagning för mätning av tiden det tar för spelaren att ta emot, förflytta och sedan leverera 

bollen vidare.  
 

Sammanfattningsvis kan man säga att resultaten måste tolkas med försiktighet. Eftersom 

deltagareantalet var litet medan antalet teknikövningar var många, innebar det i praktiken att 

deltagarna endast fick ett fåtal försök i varje övning. Detta innebär att de aktuella 

korrelationerna från respektive teknikövning blir mer känsligt för slumpmässiga variationer 

och så kallade ”outliners”.  

En självkritisk reflektion är således att mot bakgrund av det modesta testdeltagandet, hade det 

troligtvis varit bättre att minska antalet teknikövningar och istället ökat antalet repetitioner i 

varje övning.  
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4.2.3 Dominant och icke-dominant fot 
I samtliga övningar förutom ”skottprecision på stillaliggande boll” presterade spelarna bättre 

med sin dominanta fot än vad de presterade med sin icke-dominanta fot, vilket antyder att 

övningarna faktiskt kunde differentiera prestationen i tillslag. Då skillnaderna inte alltid var 

statistiskt signifikanta (se tabell 6) bör de dock tolkas med försiktighet. 

Att herrjuniorerna uppvisade en högre precision för den icke-dominanta foten vid skott på 

stillaliggande boll skulle kunna bero på att spelarna överskattande sin förmåga att placera 

bollen i den del av poängnätets zoner som gav mest poäng. Testledarna, vid skottstationen, 

observerade att spelarna ofta satsade på högre poängzoner när de använde sin dominanta fot i 

denna övning, medan de i större utsträckning ”säkerhetssköt” när de använde sin icke-

dominanta fot. Att samma sak inte observerades vid skott rullande samt studsande boll beror 

sannolikt på att dessa moment är svårare att behärska vilket gör att spelarna medvetet eller 

omedvetet minskar chansbeteendet i både tillslag med dominanta, samt tillslag med icke-

dominanta fot.  

Skillnaden i skotthastighet mellan dominant och icke-dominant fot ligger i snitt på 10 km/tim 

både hos dam- och herrjuniorer. Resultaten visar att det, inte förvånande, föreligger en 

skillnad i skotthastighet mellan den dominanta och den icke-dominanta foten, men att den 

skillnaden ändå inte är särskilt stor. Vi hade förväntat oss en större skillnad men för att kunna 

dra några slutsatser kring vilken praktisk betydelse denna skillnad kan ha i matchsituationer 

krävs mer forskning.  

4.3 Praktisk tillämpning 
Vi tror att tester av spelares individuella teknik har en praktisk användningsbarhet i framtida 

utvärderingar av en spelares prestationsförmåga. I bästa fall kan resultaten av de objektiva 

tekniktesterna lyfta fram förbättringsområden och/eller styrkor hos individen och laget. I 

sämsta fall kan resultaten utgöra ett underlag för diskussion i utvecklingssamtal mellan 

exempelvis spelare och tränare.  

Dessa tester kan vara av värde då man som tränare önskar erhålla objektiv information om 

styrkor och svagheter hos laget totalt, men även på individnivå, vilka spelare som kan passa i 

de olika taktiska rollerna på planen. Exempelvis, en spelare som presterar bra i testerna 

upprepade tillslag och passningsprecision men samtidigt presterar mindre bra resultat i 

skottprecision skulle kunna ge belägg för att spelaren passar bättre som speluppbyggare, 

längre ned i plan, än som anfallare.  
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En annan fördel med tester i allmänhet är att de kan öka individens medvetenhet om de olika 

momentens betydelse, samt förhöja individens motivation till att förbättra sig inom ett 

specifikt område. Det är vår uppfattning att, i synnerhet på elitnivå, spelare gärna vill vara 

”bäst i test” och därmed kan testet i sig vara en viktig morot i en spelares utveckling. 

Vetskapen om att relevanta tekniker regelbundet testas kan förhoppningsvis resultera i att 

spelaren motiverar sig att lägga ner extra tid och arbete på att förbättra just dessa tekniker. 

Kanske kan därmed en spelares egenträning bli mer specifikt inriktad mot funktionella 

tekniker som faktiskt ofta används i match.  

4.4 Framtida forskning 
Författarna har visat att det går att genomföra ett storskaligt testbatteri på ett fotbollslag inom 

rimliga tidsgränser. I och med en välbeskriven metoddel som kan reproduceras har en första 

grund skapats för utgångspunkt i fortsatta studier.  

För framtida studier inom ämnet rekommenderas dock att ha i åtanke att skapa så tidseffektiv 

insamling av data som möjligt. Testtiden, under själva testdagen, bör kortas ner och ett mindre 

antal teknikövningar skulle ge adekvata förutsättningar för genomförandet av fler antal 

repetitioner per övning. På så sätt skulle resultaten från respektive teknikövning påverkas 

mindre av enstaka slupmässiga variationer och man skulle kunna närma sig spelarnas ”sanna” 

prestationsförmåga i den aktuella tekniken.  

Mot bakgrund av, dels resultaten av denna studie, och dels hur lite forskning som förefaller 

existera kring i skillnader i prestation mellan dominant och icke-dominant fot, anser 

författarna att tillslagsövningar konstruerade för jämförelser mellan dominant och icke-

dominant är ett mycket intressant framtida forskningsområde som förtjänar uppmärksamhet.  
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5. Slutsatser 
Denna studie är bara en början, en första pusselbit, mot att öka kunskapen kring spelares 

tekniska förmåga. Syftet med undersökningen var att ta ett första steg mot att skapa ett 

testbatteri, som objektivt kan mäta en grupps fotbollspelares tekniska prestationsförmåga med 

boll, samt konstruera en rad övningar som innefattar viktiga fotbolls-specifika tekniker och 

testa dessa övningars reliabilitet genom ”test-retest”. Syftet med studien var också att göra en 

jämförelse mellan dominant och icke-dominant fot från tillslagsövningar där båda fötterna 

används.  

 

Författarna har visat att det går att objektivt undersöka spelares tekniska förmåga. Fyra 

resultat visade på signifikant korrelation mellan test och re-test. Dessa resultat var: kvot 

mellan rak sprint utan boll samt rak sprint med boll (r=0,805), precisionsskott på 

stillaliggande boll med dominant fot (r=0,949), skotthastighet med dominant fot (0,734), 

mottagning av luftboll med bröstet (r=0,743). Det relativt låga deltagarantalet medför dock att 

resultatet bör tolkas med försiktighet. 

 

Samtliga övningar skulle kunna ingå i ett framtida testbatteri men kring några av övningarna 

krävs förändringar. Dessa förändringar skulle kunna handla om att öka antalet repetitioner 

men i vissa fall behövs även förändringar av mätskalorna eller testrestriktionerna, som är 

kopplade till teknikövningen.  

 

Då några av övningarna visade på signifikant skillnad i prestation mellan spelarnas dominanta 

och icke-dominanta fot anser författarna att man i tester av spelares teknik bör testa båda 

fötterna. Som nämndes i inledningen har spelare på den högsta nivån visat sig vara lika 

skickliga med båda fötterna och således bör man tidigt uppmärksamma den rådande tekniska 

kvaliteten hos spelares bägge fötter.  
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Bilaga 1 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med undersökningen var att ta ett första steg mot ett testbatteri, som objektivt kan mäta 

fotbollspelares tekniska prestationsförmåga med boll.  

Syftet var också att göra en jämförelse mellan dominanta och icke-dominanta fot från 

övningar där båda fötterna används.  

 

Frågeställningar: 

1. Vilka referensvärden föreligger i respektive teknikövning hos dam- och herrjuniorer 

på elitnivå? 

2. Vilken korrelation föreligger mellan för- och eftertester av de olika teknikövningarna i 

testbatteriet? 

3. Vilken eventuell skillnad i prestation föreligger mellan spelarnas dominanta och icke-

dominanta fot vid övningarna i tillslagsteknik?  

Vilka sökord har du använt? 

”football + skills”, ”football + technique”, ”soccer + skills”, ”soccer + technique”,  

“fotboll + teknik”, “dominant leg + soccer”, ”footedness + soccer” 

 

Var har du sökt? 

PubMed 
SportDiscus 
GIH:s bibliotekskatalog 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

“soccer + skill” 
“non-dominant leg + soccer” 
“footedness + soccer” 

 

Kommentarer 

Ytterligare ett sätt att hitta artiklar har varit från andra artiklars referenslistor. Även ”related 
articles” i databasen PubMed har varit hjälpsamt. 
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Bilaga 2 
Organisation av övningar i stationer. 
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Bilaga 3 
Instruktioner till testledare samt testperson 

 

 

Instruktioner för mätning av fotbollsteknik 

 

o Driva 

o Tillslag 

o Mottagning 

o Nick 
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Instruktioner tekniktest – raka sprinter med och utan boll 
Uppställning av sprintbana för rak sprint 

Materiel: 

• 4 fotocellspar (4 sändare och 4 reflektorer) 
• 8 stativ och 8 fötter till stativ 
• Tidsdisplay med nätkabel 
• Kabelvinda 
• Måttband (25m) 
• Koner 

Instruktion till testledare: 

Vid samtliga nedanstående uppmätningar av avstånd används måttband.  

• Placera vartdera fotocellsparet med 5 m mellanrum  
• Placera vartdera parets reflektor i linje med dess respektive sändare. För att minska 

risken för variabilitet rekommenderas ett avstånd på 2 m mellan sändare och reflektor 
• Placera två koner 0.5 m innan det första fotocellsparet. Avståndet mellan konerna 

rekommenderas till 1 m 
• Placera två koner 0.5 m bakom det sista fotocellsparet. Avståndet mellan konerna 

rekommenderas till 2 m 
• Anslut fotocellsparen samt tidsdisplay till strömkälla 
• ”Nollställ” tidsdisplayen och kontrollera att mätutrustningen fungerar genom att gå 

igenom sprintbanan och på så vis aktivera tidtagningen. 
• ”Nollställ” tidsdisplayen igen 
• Efter att försökspersonen genomfört sin löpning nedtecknas erhållna tider på 

testprotokollet 
• Nollställ displayen efter varje test 
• Under hela löpningen gäller att bollen inte får vara längre än 0.5 m ifrån testpersonens 

fot närmast bollen. 

Rak sprint utan boll 

Instruktion till testperson: 

• I denna övning mäts maximal 15 meters rak sprint, utan boll 
• Ställ dig mellan de två startkonerna och placera ena foten framför den andra. Den 

främre fotens tår får inte peka ut framför konerna 
• Hitta en position där du känner dig redo att komma iväg så snabbt som möjligt 
• När du känner dig redo startar du din maximala löpning. Löp maximalt hela vägen tills 

du nått ända fram till konparet som finns placerat bakom det sista fotocellsparet 
• Du erhåller ett (1) skarpt försök 
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Rak sprint med boll (driva) 

Instruktion till testperson: 

• I denna övning mäts 15 meters rak maximal sprint, med boll  
• Placera bollen mellan de två konerna. Ingen del av bollen får placeras framför 

konerna. Ställ dig bakom bollen så att ena foten (du väljer själv: höger eller vänster 
fot) har kontakt med bollen.  

• Hitta en position där du känner dig redo att komma iväg så snabbt som möjligt 
• När du känner dig redo startar du din maximala löpning med boll. Löp maximalt hela 

vägen tills du nått ända fram till konparet som finns placerat bakom det sista 
fotocellsparet 

• Under hela löpningen gäller att bollen inte får vara längre än 0.5 m ifrån foten närmast 
bollen. Under övningen får du använda dig av både höger och vänster fot vid behov. 

• Du erhåller en testomgång. Kör dock inte 100 % så att du tröttar ut dig. 
• Du erhåller ett skarpt försök 

 

Instruktioner tekniktest – Sprint med riktningsförändringar m. och utan 
boll 

Uppställning av sprintbana för sprint med riktningsförändringar 

Materiel: 

• 1 tidtagarur 
• 2 st mätsnören á 5 m 
• Goniometer 
• Koner 

Sprint med riktningsförändringar utan boll (zigzag-bana) 

Instruktion till testledare: 

• Preparera banan enligt ritning 
• Kontrollera att tidtagaruret fungerar  
• Efter att försökspersonen genomfört sin löpning nedtecknas tiden på testprotokollet 
• Nollställ tidtagningen efter varje försök 
• Försökspersonen erhåller ett skarpt försök för sprint utan boll och ett för sprint med 

boll 
• Vid riktningsförändring med boll erhålls även en testgenomgång 
• Efter (inte innan!) genomfört skarpt försök ”för sprint med riktningsförändringar 

med boll”: säg till testpersonen att om han/hon inte kände sig nöjd med sitt skarpa 
försök så kan han/hon erhålla ett (1) nytt skarpt försök.  

• Läs instruktionerna nedan för testpersonen  
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• Tidtagningen går till som så att du, som testledare, startar tidtagningen när 
testpersonen startar sin löpning och stannar tidtagningen när den sista konan i 
riktningsförändringsbanan passeras (d.v.s. tidtagningen stannas inte när 
testpersonen passerar konparet bakom den sista konan, utan tidigare.).  

 

Instruktion till testperson: 

• I denna övning testar vi maximal sprint med riktningsförändringar 
• Placera föredragen fot framför den andra mellan de två startkonerna. Den främre 

fotens tår får inte peka ut framför konerna. 
• Hitta en position där du känner dig redo att komma iväg så snabbt som möjligt 
• När du känner dig redo startar du din maximala löpning. Löp maximalt hela vägen tills 

du nått ända fram till konparet som finns placerat bakom den sista konan i 
riktningsförändringsbanan.  

• Du erhåller ett skarpt försök 

Sprint med riktningsförändringar med boll 

Instruktion till testperson: 

• I denna övning testar vi maximal sprint med riktningsförändringar med boll 
• Placera bollen mellan de två konerna. Ingen del av bollen får placeras framför 

konerna. Ställ dig bakom bollen så att ena foten (du väljer själv: höger eller vänster 
fot) har kontakt med bollen.  

• Hitta en position där du känner dig redo att komma iväg så snabbt som möjligt 
• När du känner dig redo startar du din maximala löpning med boll. Löp maximalt hela 

vägen tills du nått ända fram till konparet som finns placerat bakom det sista 
fotocellsparet 

• Du erhåller en testomgång. Kör dock inte 100 % så att du tröttar ut dig 
• Sedan erhåller du en skarp omgång 

 
Påminnelse testledare: 

• Efter (inte innan!) genomfört skarpt försök ”för sprint med riktningsförändringar 
med boll”: säg till testpersonen att om han/hon inte kände sig nöjd med sitt skarpa 
försök så kan han/hon erhålla ett (1) nytt skarpt försök. Försökspersonen väljer själv 
om han/hon nöjer sig med sin första omgång. 
 
 
 

Instruktioner tekniktest – skottest 

Preparerande av skottest 

Materiel: 
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• Ett 11-manna mål med standardmått 
• 1 poängnät 
• Tejp 
• Spännband 
• Koner 
• Goniometer 
• Bollar 
• Bollrännor 

 

 

Instruktion till testledare: 

Vid samtliga nedanstående uppmätningar av avstånd används måttband.  

• Använda måttband samt gradskiva och placera bollramper enligt ritning 
• Spänn fast poängnätet. Kontrollera nätet inför varje ny testperson 
• Innan teststart visas testpersonens testnummer upp framför kameran 
• Klargör för testpersonen vilka poäng respektive poängzon ger 
• Bollen släpps på försökspersonens signal  
• Efter avslutat skott antecknas resultatet på testprotokollet 

Skottprecision stillaliggande boll höger och vänster fot 

Instruktion till testperson: 

• I denna övning mäter vi skottprecision på stillaliggande boll 
• Placera bollen i linje mellan de två främre konerna i avslutsrektangeln. Bollen får inte 

placeras framför de främre konerna 
• Ställ dig bakom bollen i föredragen position 
• Börja med att använda din bästa fot 
• Du får ett testförsök med din bästa fot sedan följer tre skarpa försök med din bästa fot 

där du ska försöka samla så mycket poäng som möjligt 

5 p 5 p 0.8 m

3 p 3 p 0.84 m 2.44 m
5 p 5 p 0.8 m

1.2 m

16.5 m

7.32 m

Avslutsyta

2 p 1 p 1 p 2 p

2.52 m



59 
 

• Sedan får du ett testförsök med din näst bästa fot och efter det följer tre skarpa försök 
med din näst bästa fot där du ska försöka samla så mycket poäng som möjligt 

Skottprecision rullande boll 

Instruktion till testledare: 

• Placera bollen i rampen. Bollen ska ligga emot rampens övre del 
• Bollen släpps på försökspersonens signal 
• Vid avslut med högerfot kommer bollen från höger bollramp (sett från 

försökspersonen). 
• Vid avslut med vänsterfot kommer bollen från vänster bollramp (sett från 

försöksperson). 

Instruktion till testperson:  

• I denna övning mäter vi skottprecision på rullande boll 
• Placera dig bakom avslutningszonen 
• Skottet måste ske inom avslutningszonen 
• Börja med att använda din bästa fot 
• Du får ett testförsök med din bästa fot sedan följer tre skarpa försök med din bästa fot 

där du ska försöka samla så mycket poäng som möjligt 
• Sedan får du ett testförsök med din näst bästa fot och efter det följer tre skarpa försök 

med din näst bästa fot där du ska försöka samla så mycket poäng som möjligt 
• På din signal släpper testledaren bollen 

Skottprecision studsande boll 

Instruktion till testledare: 

• Placera bollen i rampen. Bollen ska ligga emot rampens övre del 
• Bollen släpps på försökspersonens signal 
• Vid avslut med högerfot kommer bollen från höger bollramp (sett från försöksperson). 
• Vid avslut med vänsterfot kommer bollen från vänster bollramp (sett från 

försöksperson). 

Instruktion till testperson:  

• Placera dig bakom avslutningszonen 
• Skottet måste ske inom avslutningszonen 
• Bollen måste studsa en gång, men inte två gånger, innan avslut sker 
• Börja med att använda din bästa fot 
• Du får ett testförsök med din bästa fot sedan följer tre skarpa försök med din bästa fot 

där du ska försöka samla så mycket poäng som möjligt 
• Sedan får du ett testförsök med din näst bästa fot och efter det följer tre skarpa försök 

med din näst bästa fot där du ska försöka samla så mycket poäng som möjligt 
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• På din signal släpper testledaren bollen 

Skotthastighet stillaliggande boll 

• Innan skott1: håll upp testpersonens testnummer framför hastighetskameran.  
• Innan skott2: notera klockslaget (timme:minut) i testprotokollet.  

Instruktion till testperson: 

• I denna övning mäter vi maximal skotthastighet på stillaliggande boll 
• Placera bollen i linje mellan de två främre konerna i avslutsrektangeln. Bollen får inte 

placeras framför de främre konerna 
• Ställ dig bakom bollen i föredragen position 
• skjut bollen med din bästa fot, med avsikt att uppnå maximal bollhastighet 
• För att värdet ska räknas måste bollen träffa mål 
• Ett skarpt försök erhålles 

Instruktioner tekniktest – upprepade tillslag 

Upprepade tillslag 4m 

Materiel: 

• Bollväggar 
• Bollar 
• Tidtagarur 
• Koner 
• Måttband 

Preparerande av test för upprepade tillslag 4m 

Instruktion till testledare: 

Vid samtliga nedanstående uppmätningar av avstånd används måttband.  

• Placera bollväggarna samt koner enligt ritning 
• Starta klocka vid första tillslag 
• Räkna antalet tillslag i obruten serie under en minuts effektiv tid 
• Meddela testpersonen när 30 s har gått 
• Vid misslyckande stannas klockan. Försökspersonen får sedan ånyo inta 

utgångspositionen 
• Klockan startas sedan när en ny serie inleds från utgångspositionen 
• Anteckna resultaten i testprotokollet 

Instruktion till testperson: 

• I denna övning mäter vi upprepade tillslag från 4 m 
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• Placera bollen i linje mellan konerna. Bollen får inte placeras framför konerna. 
• Under en minuts tid ska du försöka uppnå så många upprepade tillslag mot bollväggen 

som möjligt 
• Genom hela övningen gäller att du endast får använda ett tillslag på bollen mellan 

varje träff på bollväggen  
• Bollen får inte slås till innan den passerat 4 m-gränsen 
• Vid misslyckande stannas tiden. En ny serie inleds sedan från utgångspositionen då 

klockan startas igen. 
• Misslyckande: bollen slås till innan den passerat 4-m-gränsen, bollen rullar utanför 

avgränsningskonerna innan den nått 4 m-gränsen, bollen passerar linjen bakom 
bollväggen, testpersonen (du) använder flera tillslag på bollen mellan varje träff på 
bollväggen, TP (du) använder båda fötterna vid tillslag 

• Övningen sker med en fot åt gången. Börja med din bästa fot 
• Du erhåller en testomgång, á 20 sekunders effektiv tid, innan ett skarpt försök inleds 

med din bästa fot. 
• Byt nu till din näst bästa fot och inled en testomgång, á 20 sekunders effektiv tid, 

innan ett skarpt försök inleds med din näst bästa fot 
• När du känner dig redo levererar du bollen mot bollväggen. Samtidigt startar din 

testledare tidtagningen  

 

Instruktioner tekniktest – precisionspassar, luft och mark 
Preparerande av test för krossboll  

Materiel: 

• Måttband 
• Bollar 
• Rep 
• Spikar 
• Lasermätare med platta 
• Markeringstavla 
• Koner  

Instruktion till testledare: 

• Fäst rep i kors enligt ritning 
• Placera koner för utslagsplats enligt ritning 
• Markera bollens nedslagsplats med markeringstavla för att kunna mäta x- och y 

koordinater i förhållande till origo (målet) 

För mätning av x-koordinat:  
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• Placera markeringstavlan parallellt med x-axeln (sett från försökspersonen).  
• Placera sedan lasermätaren på x-axeln pekandes mot markeringstavlans mitt 
• Se till så att lasermätarens kortsidor ligger parallellt samt kant-i-kant med x-axeln 
• Använd lasermätare och mät x-koordinat genom att med lasern ”belysa” mitten av 

markeringstavlan    
• Läs av displayen och notera resultatet i testprotokollet 

För mätning av y-koordinat:  

• Placera markeringstavlan parallellt med y-axeln (sett från försökspersonen).  
• Placera sedan lasermätaren på y-axeln pekandes mot markeringstavlans mitt 
• Se till så att lasermätarens kortsidor ligger parallellt samt kant-i-kant med y-axeln 
• Använd lasermätare och mät y-koordinat genom att med lasern ”belysa” mitten av 

markeringstavlan    
• Läs av displayen och notera resultatet i testprotokollet 

Krossboll, 36 m, i luften med vristen på bästa fot  

Instruktion till testperson: 

• I denna övning mäts tillslagsprecisionen med vristen 
• Placera bollen i linje mellan konerna vid utslagsplatsen. Bollen får inte placeras 

framför konerna 
• Med ett tillslag på bollen ska du med en bollbana genom luften försöka nå så nära ett 

mål som möjligt 
• Bollens första studs räknas som nedslagsplats 
• Du får ett testförsök med vristen på din bästa fot sedan följer två skarpa försök med 

vristen på din bästa fot 

Långpass på marken, 25 m, med insidan, bästa och näst bästa fot 

Preparerande av test för långpass på marken (25 m) 

Instruktion till testledare: 

• Fäst rep i kors enligt ritning 
• Placera koner för utslagsplats enligt ritning 
• Placera koner för hårdhetsreglering enligt ritning 
• Instruera testpersonen enligt instruktion nedan 
• Markera var bollen passerar korsets x-axel 
• Mät avståndet från origo (målet) till markering, med lasermätare 
• Notera resultaten i testprotokollet 

Instruktion till testperson: 

• I denna övning mäter vi markpassningsprecision med insida  
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• Placera bollen i linje mellan konerna vid utslagsplatsen. Bollen får inte placeras 
framför konerna 

• Med ett tillslag på bollen ska du via en passning på marken försöka nå så nära ett mål 
som möjligt 

• Bollen måste vara tillräckligt hård så att den passerar markeringarna, 15 meter, bakom 
målet 

• En testomgång erhålls för vardera fots insida 
• Börja med en testomgång med din bästa fots insida. Därefter följer två skarpa försök 

med din bästa fots insida  
• Sedan genomför du en testomgång med din näst bästa fots insida. Därefter följer två 

skarpa försök med din näst bästa fots insida  

 

 

Instruktioner tekniktest – mottagning/medtagning samt 
nedtagning 

Mottagning/medtagning 

Preparerande av station för mottagningar 

Materiel: 

• Koner 
• Bollar 
• Bollkanon med tillhörande bollramp för markbollar 
• Inställningspinne till bollkanon 

Instruktion till testledare: 

Vid samtliga nedanstående uppmätningar av avstånd används måttband.  

• Placera koner för mottagningszon enligt ritning 
• Placera bollkanon enligt ritning 
• Anslut ränna 
• Ställ in rätt vinkel på bollkanonen: använd inställningspinne 
• Ställ in rätt hastighet på höger respektive vänster hjul: Höger= 20 mph, Vänster= 20 

mph 
• Instruera testpersonen enligt nedanstående instruktioner 
• Efter avslutad omgång antecknas resultatet i testprotokollet 

Instruktion till testperson för mottagning med bästa och näst bästa fot 

• I denna övning mäts mottagning/medtagningsteknik  
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• Från din utgångsposition inom mottagningszonen försöker du, på ett tillslag, ta emot 
och leverera bollen in i högra passningszonen. Du får ta emot bollen hur du vill 

• på ett tillslag ska du sedan leverera bollen från passningszonen in i målet 
• Mottagning/leverering till passningszon måste ske inom mottagningszonen 
• Leverans av boll till mål från passningszonen måste ske inom passningszonen 
• För att försöket ska räknas som godkänt får ingen av konerna vidröras av bollen 
• Du erhåller en testomgång för höger passningszon och sedan följer tre skarpa försök 

för höger passningszon.  
• Sedan erhåller du en testomgång för vänster passningszon och sedan följer tre skarpa 

försök för vänster passningszon.  
• På din signal levereras bollen från bollkanonen 

 

 

Nedtagning med fot 

Instruktion till testledare: 

• Ställ in rätt vinkel på bollkanonen: kanonen i bottenläget 
• Ställ in rätt hastighet på höger respektive vänster hjul: Höger= 27 mph, Vänster=37 

mph 
• Instruera testpersonen enligt nedanstående instruktioner 
• Tidtagning startas vid bollens första kontakt med testpersonens fot och stoppas så fort 

bollen stannats av testpersonen inom stoppzonen 
• Efter avslutad omgång antecknas resultatet i testprotokollet 

Instruktion till testperson: 

• I denna övning mäts nedtagningsteknik med foten 
• Från din utgångsposition (mellan de röda könerna) inom mottagningszonen försöker 

du så snabbt som möjligt ta emot bollen med föredragen fot och sedan driva in med 
bollen i stoppzonen. Försök stanna bollen så snabbt som möjligt inne i stoppzonen 

• Efter mottag måste bollen studsa en gång innan du får börja driva med bollen 
• En tidtagning startar vid första bollkontakt med foten och stoppas när bollen stannats 

inom stoppzonen 
• Du erhåller en testomgång innan tre skarpa omgångar inleds 
• På din signal skjuts bollen iväg från bollkanonen 

Nedtagning med bröst 

Preparerande av station för nedtagningar 

Materiel: 

• Ett 11-manna mål med standardmått 
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• 1 poängnät 
• Koner 
• Bollar 
• Bollkanon  
• Tidtagarur 

Instruktion till testledare: 

Vid samtliga nedanstående uppmätningar av avstånd används måttband.  

• Placera koner för nedtagningszon enligt ritning 
• Placera bollkanon enligt ritning 
• Ställ in rätt vinkel på bollkanonen: kanonen i bottenläget 
• Ställ in rätt hastighet på höger respektive vänster hjul: Höger= 27 mph, Vänster=37 

mph 
• Instruera testpersonen enligt nedanstående instruktioner 
• Tidtagning startas vid bollens första kontakt med testpersonens bröstkorg och stoppas 

så fort bollen stannats av testpersonen inom stoppzonen 
• Efter avslutad omgång antecknas resultatet i testprotokollet 

Instruktion till testperson: 

• I denna övning mäts nedtagningsteknik med bröstet 
• Från din utgångsposition, inom mottagningszonen, backar du och försöker så snabbt 

som möjligt ta emot bollen med bröstet och sedan driva in med bollen i stoppzonen. 
Försök stanna bollen så snabbt som möjligt inne i stoppzonen. 

• Efter mottag måste bollen studsa en gång innan du får börja driva med bollen 
• En tidtagning startar vid första bollkontakt med bröstkorg och stoppas när bollen 

stannats inom stoppzonen 
• Du erhåller en testomgång innan tre skarpa omgångar inleds 
• På din signal skjuts bollen iväg från bollkanonen 

 

Nickprecision 

Preparerande av nickprecision 

Materiel: 

• Ett 11-manna mål med standardmått 
• 1 poängnät 
• Koner 
• Bollar 
• Bollkanon med inställningspinne 

Instruktion till testledare: 
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Vid samtliga nedanstående uppmätningar av avstånd används måttband.  

• Placera koner för avslutszon samt kon för testpersonens utgångsposition enligt ritning  
• Placera bollkanon enligt ritning 
• Spänn fast poängnätet. Kontrollera nätet inför varje ny testperson 
• Klargör för testpersonen vilken poäng respektive poängzon ger 
• Ställ in rätt vinkel på bollkanonen: kanonen i bottenläget 
• Ställ in rätt hastighet på höger respektive vänster hjul: Höger= 27 mph, Vänster= 

37mph 
• Instruera testpersonen enligt nedanstående instruktioner 
• Efter nickavslut antecknas resultatet i testprotokollet 

Instruktion till testperson:  

• I denna övning mäts nickprecision 
• Från din utgångsposition (mellan röd och gul kona) försöker du tajma bollen och nicka 

mot mål 
• Nickavslutet måste ske inom avslutningszonen 
• Försök samla så många poäng som möjligt på tre nickavslut 
• Du erhåller en testomgång innan tre skarpa omgångar inleds 
• På din signal skjuts bollen iväg från bollkanonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 p 5 p 0.8 m

3 p 3 p 0.84 m 2.44 m
5 p 5 p 0.8 m

5 m 1.2 m

7.32 m

2 p 1 p 1 p 2 p

2.52 m

Avslutsyta
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Bilaga 4 
Reproducerbarhetstest av utrustning för standardiserade bollflykt- samt bollrullbanor.  

Test av bollbanor 

1. Inledning 

1.1 Introduktion 

I och med fotbollens komplexa natur finns det en oändlig mängd tänkbara bollbanor som en 
fotbollsspelare kan få förhålla sig till under en match. Men man kan förutsätta att en viss typ 
av bollbanor förekommer mer frekvent under matchspel. Speciellt då passningsspelet oftast 
följer ett visst mönster av varierande korta och långa bollar där medspelare oftast strävar efter 
att göra det så lätt för varandra som möjligt att ta emot bollen, alternativt erbjuda varandra 
skottläge.  

Vi har inom ramen för magisteruppsatsen byggt bollramper och använt oss av utrustning som 
tidigare aldrig testats ur reliabilitetssynpunkt. Vi har strävat efter att använda oss av bollbanor 
som är frekvent förekommande i en fotbollsmatch, utifrån de ville vi här prova fram lämplig 
svårighet i bollbanorna. En svårighet där en spelares tekniska förmåga ska sättas på prov.  

1.2 Syfte 

Med den här förstudien av bollbanor ville vi endast testa de bollbanor som används i studiens 
syfte . Vi ville således testa om våra utvalda bollbanor från bollkanonen var reproducerbara 
och inte hade en för stor spridning i sitt nedslagsmönster eller varierade för mycket i sidled 
samt hastighet på markbollarna. Även våra bollramper för rullande och studsande boll 
testades här för eventuella variationer i bollbana. Syftet med förstudien är att samla 
information om den nya otestade utrustningen som vi tänkt använda i huvudstudien  

2. Metod 

2.1 Förberedelser 

30 stycken bollar av märket umbro pumpades till ett tryck av 0,8 bar. Testerna ägde rum på 
Bosön i vinnarhallen med konstgräs som underlag. Det var två personer som utförde alla 
testerna. Som hjälpmaterial vid testernas utförande användes en penna, ett pappersblock, ett 
tidtagarur, ett 30 m måttband samt en rulle tejp.   

2.2 Reliabilitetstest av bollkanon  

2.2.1 Bollbana i luften 

Hastighet och utskjutsvinkel testades först fram och valdes utifrån vad som ansågs vara en 
lämplig krossboll i en matchsituation. Därtill skulle bollbanan i största möjlighet vara 
reproducerbar på ett bra sätt, desto högre hastighet ju opålitligare bollbana. Utifrån 
bollkanonens tillverkarmanual konstaterades att, med över 10 mph skillnad i 
rotationshastighet mellan höger och vänsterhjul på bollkanonen gick oberäkneligheten i den 
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annars raka bollbanan att minimera. En önskad bollbana testades under många 
provskjutningar fram och fick en ungefärlig längd på 30 m där en matchlik kraft och båge på 
bollbanan ansågs acceptabel.  Bollbanan som valdes innebar en maximal utskjutsvinkel från 
bollkanonen med 27 mph (43,5 km/tim) i rotationshastighet på det högra hjulet samt 38 mph 
(59,6 km/tim) rotationshastighet på det vänstra hjulet.  

Först sköts en boll ut och markerades som origo i det koordinationssystem som sedan utifrån 
nedslagsplatsen mättes och markerades ut.  En person hanterade under hela testet bollkanonen 
och inmatningen av bollar i densamma, medans den andra personen markerade med en tejpbit 
bollens nedslagsplats i koordinatsystemet. 30 bollar sköts i följd ut ifrån bollkanonen och 
markerades upp i koordinat systemet. Varje nedslagsplats mättes sedan i både x- och y-led 
och antecknades i pappersblocket.  

2.2.2 Bollbana på marken 

En bollbana på marken skapades från bollkanonen med hjälp av en byggd tilläggsramp. 
Rotationshastigheten på båda hjulen testades fram till 20 mph (32,2 km/tim) för att simulera 
en hårt slagen markpassning. Avståndet där passnigen skulle tas emot var på förhand bestämd 
till fem meter från bollkanonens hjulpar då det ansågs vara ett vanligt avstånd i 
matchsituation.  En optimal vinkel på utskjutsrampen provades fram för att minimera 
eventuella studsar på bollen i övergång mellan ramp och mark. Utskjutsrampen vinkel 
markerades på en speciellt framtagen mätsticka för att med hjälp av densamma försäkra om 
repeterbarhet i vinkelinställning. 

30 bollar sköts sedan ut ifrån kanonen och markerades ut var de passerade den x-axel som 
tejpats upp vinkelrätt fem meter från bollkanonens hjulpar. Även tiden som det tog för bollen 
från utskjutning till passering av upptejpad x-axel noterades också med hjälp av tidtagarur. En 
person hanterade inmatningen av bollar i bollkanonen medan en person skötte tidsregistrering 
samt tejpade bollens passage på x-axeln. 

2.3 Reliabilitetstest av bollramper 

2.3.1  bollramp för rullande boll 

Bollramper för rullande boll byggdes för att skapa en bollbana att skjuta precisionsskott 
utifrån. Reliabiliteten i bollbanan testades med att släppa 30 bollar högst upp ifrån rampen. 
Varje boll släpptes av samma person med bollen tryckt mot topplankan innan släpp. Fyra 
meter rakt ut ifrån slutet av bollrampen och i bollrampens riktning tejpades en x-axel upp. En 
person klockade tiden det tog för bollen att rulla de fyra meterna från rampens slut tills den 
passerade x-axeln Även var på x-axeln bollen passerade noterades av samme person.  

2.3.2 bollramp för studsande boll 

 Bollramper för studsande boll byggdes för att skapa en bollbana där bollen ska studsa en 
gång innan försökspersonerna fick skjuta precisionskott mot mål. 10 stycken bollar släpptes 
från topplankan på bollramperna av en person, medan en person markerade nedslagspunkten 
för första studsen och andra studsen. Efter varje boll mättes först avståndet från bollkanonen 
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och nedslagsplatsen för den första studsen. Sedan mättes även avståndet mellan 
nedslagsplatserna för första och andra studsen. All data noterades kontinuerligt på 
pappersblocket 

2.4 Databearbetning 

All data överfördes först in i ett excelark. Därifrån räknades medelvärden och 
standardavvikelsen från varje övnings samlade data fram.  

Inga statistiska tester genomfördes för att pröva reliabiliteten av data som samlades in. Våra 
förtester av bollbanor gjordes enbart för författarna bedömningmöjlighet av bollbanornas 
variationsmönster och därmed deras möjliga användning i uppsatsen. 

3. Resultat 

3.1 Resultat bollkanon 

3.1.2 Bollbana i luften 

Diagrammet visar nedslagsplatserna för de 30 bollarna i koordinatsystemet. 

 

I tabellen visas medelvärdet och standaravvikelsen från origo i x-led och y-led. 

 

x-led y-led 

Medelvärde -2,0 cm  7,1 cm 

Standardavvikelse 85,1 cm 50,7 cm 

 
3.1.3 Bollbana på marken 

Diagrammet visar de 30 bollarnas passering i x-led. Varje boll redovisas i ordning med antal 
cm de passerar origo.  
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I tabellen visas medelvärdet och standaravvikelsen från origo i x-led samt bollens hastighet. 

 

x-led Hastighet 

Medelvärde 0,8 cm 35,5 km/tim 

Standardavvikelse 1,8 cm 1,2 km/tim 

 

 

3.1 Resultat bollramper 

3.1.1 Bollbana rullande boll 

Diagrammet visar de 30 bollarnas passering i x-led. Varje boll redovisas i ordning, med antal 
cm de passerar origo.  

 

 

x-led Hastighet 

Medelvärde 0,4 cm 11,1 km/tim 

Standardavvikelse 3,0 cm 0,1 km/tim 
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3.1.2 Bollbana studsande boll 

 

 

  studs 1 studs 2 diff. 

Medelvärde 44,6 cm 77,4 cm 32,8 cm 

Standardavvikelse 0,8 cm 0,9 cm 0,4 cm 

 

 

4. Slutsats 

Utifrån våra tester anser vi att variationen i alla bollbanorna som testats är tillräckligt liten för 
att användas i uppsatsen.   

Informationen kommer kunna användas till ett bättre planerande av de avstånd och 
upprättande av ytor i övningar där utrustningen används. 
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Kopia av testprotokoll 

 

 
Testprotokoll för sprinter och precisionspassar. 
 
 
 

 
Testprotokoll för mottagningar samt nickprecision.  
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Testprotokoll för skottprecision, skotthastighet samt upprepade tillslag.   
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Uppvärmnings schema 

 

Utan boll (10 min) 

Jogga fram och tillbaka 

Höga knän 

Spark i rumpan 

”Ljumsksteg” 

Indianhopp 

Sidsteg 

Baklängesjogg 

Stegrad löpning 

 

Med boll (10 min) 

Korta passar, två och två 

Längre passar, två och två 

Passar i luften till mottagning på fot 

Passar i luften till mottagning på bröstkorg 

Kasta och nicka bollen till varandra 

Skott på mål 
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