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1 Inledning 
Det här arbetet är ett delmoment i kursen Träningslära I (7,5 HP) på Tränarprogrammet vid 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Arbetet innehåller en krav- och 

kapacitetsanalys inom fotboll och är uppdelat i två delar. Den första delen (kapacitet) 

innehåller en kartläggning över de prestationstester (fystester) som utförs av elitklubbarna i 

Sverige. Den andra delen (krav) innehåller en beskrivning av de prestationstester samt fysiska 

krav som ställs för att kunna spela på internationell toppnivå i fotboll. 

2 Del 1 - Kapacitetsanalys 

2.1  Bakgrund 

På en ordförandekonferens i SVFF regi samband med dam-EM 2005 konstaterades att svensk 

klubbfotboll halkat efter. Trots att landslaget skördat framgångar under både 1990- och 2000-

talen, med bl.a. semi- och kvartsfinaler i EM samt tredje plats i VM under en dryg 10-års 

period, har det inte gått lika bra för klubbfotbollen. Från att ha rankats klubbmässigt runt de 

10 bästa under 80-talet var vi vid den tidpunkten rankade nr 24 i Europa. Detta ansågs särskilt 

missgynna svensk fotbolls konkurrenskraft och svensk fotbolls varumärke internationellt, då 

både TV-pengar och viktiga och tuffa internationella matcher och därigenom utveckling av 

våra spelare gick oss förbi.1

 

  

En projektgrupp tillsattes som under ordförandekonferensen 2006 tog beslutet att tillsätta 

”Elitprojektet” för att öka svensk fotbolls konkurrenskraft, den största enskilda satsningen 

svensk fotboll någonsin genomfört.  

Elitprojektet består av fem delar:2

• Elitföreningarna 

 

• Elittränarna 

• Talangutveckling i elitföreningarna 

• Tränarutbildningen 

• Riksinstruktörs- och Talangutvecklingsorganisationen 

                                                 
1 http://svenskfotboll.se/svensk-fotboll/elitprojektet/elitprojektet-2007-2010/herrelitprojektet/ 
2 http://svenskfotboll.se/svensk-fotboll/elitprojektet/elitprojektet-2007-2010/ 

http://svenskfotboll.se/svensk-fotboll/elitprojektet/elitprojektet-2007-2010/herrelitprojektet/�
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En del av Elitprojektet är att genomföra utvärderingar på spelarnas fysiska status. Något som 

får anses mycket viktigt i en så pass intensiv och fysisk sport som fotboll anses vara. Ett 

översiktsprojekt 2007 lett av Johnny Nilsson (forskare vid GIH) granskade hur svensk 

elitfotbolls testvärlden står sig mot internationell elit gällande fysisk kapacitet. Detta visar 

bl.a. att svensk fotboll fysiologiskt generellt ligger efter eliten, men i synnerhet i aerob 

kapacitet, i allmänt tal = kondition. Detta får anses dåligt om vi ska komma ikapp 

internationellt då studien menar på att det bl.a. finns klara samband mellan hur hög aerob 

kapacitet man har och framgångar på planen. Särskilt om skillnaden mellan motparterna blir 

alltför stor.3

 

  

En fortsättning på Elitprojektet är att de har som syfte att kartlägga fysisk träning hos de 

allsvenska lagen samt pröva effektiviteten hos olika träningsformer och tillsammans med 

elitklubbtränarna dokumentera effektiva framgångar som kan vara till nytta för svensk fotboll 

i ett längre perspektiv. Dessa resultat ska även sammanställas av Elitprojektets fysiologiska 

utvecklingsdel som efter detta ska kunna bidra med konkreta råd för träningsoptimering samt 

medverka till spridningen av detta i SvFF:s elittränarutbildning.  

 

Spridningen av denna kunskap pågår löpande och den stora förhoppningen är att dessa 

slutledningar sedan ska praktiseras ” Ute på fältet” med framgångar för svensk fotboll 

generellt. Svensk fotboll anses med andra ord befinna sig i en utvecklingsfas när det kommer 

till den fysiologiska träningen av spelarna.4

 

  

2.2  Syfte 

Syftet med arbetet är att redovisa samt utvärdera vilka prestationstester som genomförts av 

elitklubbarna i Sveriges två översta serier; Superettan och Allsvenskan, inom de olika fysiska 

delkapaciteterna (aerob, anaerob, styrka, teknik och rörlighet). 

                                                 
3 Johnny Nilsson, Fysisk kapacitetsprofil hos manliga seniorelitfotbollspelare: Analys av tre Allsvenska lag 
höstsäsongen 2007, Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, (2008), s.5. 
4 Ibid, s.24. 
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2.3  Metod 

För att erhålla korrekt och aktuell information från 2011 samt ev. försäsongen inför 2012 om 

vilka prestationstester som de olika elitklubbarna genomfört har kontakt tagits med tränarna 

som är ansvariga för den fysiologiska träningen i lagen, via telefonsamtal och e-mail.  

Följande klubbar har svarat: Djurgården, IF Elfsborg, IFK Göteborg, Assyriska FF, 

Hammarby IF, Kalmar FF samt BK Häcken. 

 

2.4  Resultat 

2.4.1 Aeroba tester 
Tabell 1 – Aeroba tester som genomfördes av några av de allsvenska klubbarna 2011/försäsong 2012 
 

 Cooper-test YoYo-test VO2max-test 504 m-test 

Djurgårdens IF  X X  

IF Elfsborg  X   

IFK Göteborg  X   

Assyriska FF    (X) 

Hammarby IF X    

Kalmar FF  X X  

BK Häcken  X X  

 
 
 
De aeroba testerna som de olika klubbarna genomförde säsongen 2011/försäsong 2012 är: 

 

Cooper-test: Hammarby 

Är ett löptest som beräknar maximal syreupptagningsförmåga som bygger på en värdering 

utifrån en tabell hur långt en person springer på 12 minuter.5

 

  

YoYo-test: Kalmar, Djurgården, Häcken, IFK Göteborg samt IF Elfsborg 

                                                 
5 Bellardini et. al., Tester och mätmetoder för idrott och hälsa, SISU idrottsböcker, (2009). 
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Intermittent löptest som är likt Beep-test med skillnaden att det anses mer anpassat till fotboll. 

Då det även finns, förutom 20 m sträckan, en sträcka du ”joggar” på i testet som ett avbrott till 

den normala belastningsnivån du ligger på under testet.6

 

 

VO2max-test på löpband: Kalmar, Djurgården samt Häcken 

Testpersonen springer på löpband och man mäter den maximala syreupptagningsförmågan 

genom en direktmätning med hjälp av elektronisk apparatur.7

 

 

Assyriska genomförde även ett ”504 m test” maxlöpning med vändningar. Dock på grund av 

det vi lärde oss på lektionerna att ett aerobt maxtest måste vara minst 5 min så skriver jag det 

inom parantes. Det som detta test främst tränar är ju den anaeroba kapaciteten och 

vändningar. Det har inte gått att få tag på Assyriska och få deras utveckling av det här 

resonemanget. Hittills verkar det vara till absolut största del ett anaerobt test men jag skriver 

det inom den här kategorin då det avses användas för klubbens aeroba testning av spelarna. 

 

2.4.2 Anaeroba tester 
Tabell 2 – Anaeroba tester som genomfördes av några av de allsvenska klubbarna 2011/försäsong 2012 
 

 Sprint Start/stopp Försv-
vändn 

15 m 
fram 8x40 m Matsudo Agility 150 m 

Djurgårdens IF  X X      

IF Elfsborg         

IFK Göteborg        X 

Assyriska FF      X   

Hammarby IF X        

Kalmar FF    X     

BK Häcken     X  X  

 
 
                                                 
6 http://www.topendsports.com/testing/tests/yo-yo-intermittent.htm 
7 Bellardini et. al., Tester och mätmetoder för idrott och hälsa, SISU idrottsböcker, (2009). 

http://www.topendsports.com/testing/tests/yo-yo-intermittent.htm�
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Anaeroba tester som de olika klubbarna genomförde säsongen 2011/försäsong 2012 är: 

 

Sprint 10 + 30 meter: Hammarby 

Sprintlopp som har som syfte att testa/utveckla snabbhet och explosivitet. 

 

Start stopp 6-3-6-3-6 meter: Djurgården 

Test av framförallt sprintförmåga samt vändningsteknik, enligt förklaring från ansvarig ledare 

i DIF. 

"Försvarsvändningar" – fram-och-tillbaka-löpningar: Djurgården 

Test av framförallt sprintförmåga, fotarbete samt vändningstekniker, enligt förklaring av 

ansvarig ledare i DIF. 

 

15 m framåtlöp vändning tillbaka, sedan 50 m framåt: Kalmar 

Testning av sprintförmåga samt sprintuthållighet. 

 

8 x 40 meters test: Häcken 

Maxlöpning 20 meter fram och tillbaka, runt en kon. 40 sekunder mellan starterna. 

Testning av sprintförmåga och sprintuthållighet samt vändningsteknik och ”snabbhet i fötter” 

utifrån fotbollstekniskt perspektiv. 

 

Maxlöpning 40 sek ”Matsudo test”: Assyriska 

Test med syfte att mäta sprintförmåga samt sprintuthållighet. 

 

Agility test: Häcken 

Ett test där man slalomlöper genom lika koner och som främst testar sprintförmåga samt 

rörlighet.8

 

 

150 meter löpning: IFK Göteborg 

Testar främst sprintuthållighet. Detta använder sig IFK Göteborg av som numera även 

använder sig av GPS-info samt data från pulsklockorna för att ta reda på spelarnas anaeroba 

värden. 

 

                                                 
8 http://www.brianmac.co.uk/illinois.htm 

http://www.brianmac.co.uk/illinois.htm�
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2.4.3 Styrka 
Tabell 3 – Styrketester som genomfördes av de Allsvenska klubbarna säsongen 2011/försäsong 2012 
 

 Chins Dips Bru-
tal 

Vert 
hopp Bänk Knä-

böj 
Fri-

vändn Sprint Plank Enben Arm-
hävn 

DjurgårdensIF X   X  X X X  X  

IF Elfsborg    X  X X X    

IFK Göteborg X X X   X X     

Assyriska FF X  X X     X   

Hammarby IF   X X    X    

Kalmar FF X   X  X  X X X X 

BK Häcken X  X X  X  X X X  
 

 

Styrketester som de olika klubbarna genomförde säsongen 2011/försäsong 2012 är: 

 

Chins: Djurgården, Kalmar, Häcken, Assyriska samt IFK Göteborg 

Har som syfte att utveckla testa/utveckla styrkan i M. lattisimus dorsi, M. rhomboideus, M. 

trapezius, och M. biceps brachi.9

 

 

Dips: IFK Göteborg 

Dips har som syfte att testa/utveckla i m. pectoralis major, m. deltoideus samt m. triceps 

brachii.10

 

 

Brutalbänk: Hammarby, Häcken, Assyriska samt IFK Göteborg 

Brutalbänken avser att testa bukmusklernas samt m. iliopsoas och m.tensior fascia lataes  

styrka och styrkeuthållighet.11

 

 

Vertikalhopp (SQ, CMJ): Hammarby, Djurgården , Kalmar, Häcken, Assyriska samt IF 

Elfsborg 
                                                 
9 http://www.styrkeprogrammet.se/ovningsarkiv/189 
10 http://www.styrkeprogrammet.se/ovningsarkiv/3 
11 http://www.styrkeprogrammet.se/ovningsarkiv/155 

http://www.styrkeprogrammet.se/ovningsarkiv/189�
http://www.styrkeprogrammet.se/ovningsarkiv/3�
http://www.styrkeprogrammet.se/ovningsarkiv/155�
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Vertikalhopp avser att testa, mäta och värdera explosiv styrka i benmuskulaturen.12

 

 

Bänkpress 

Bänkpress avser att testa/utveckla och styrkan i främst m. pectoralis major, m. triceps brachii 

och m. deltoideus.13

 

  

Knäböj – en eller tvåbens: Djurgården, Kalmar, Häcken, IFK Göteborg, samt IF Elfsborg 

Knäböj avser testa/utveckla styrkan i m. quadriceps, m. gluteus maximus/medius samt m. 

hamstrings.14

 

  

Frivändning: Djurgården, Göteborg samt IF Elfsborg 

Frivändning avser testa/utveckla den explosiva styrkan i under- och överkropp.15

 

  

Sprint 5+5 10 + 30 meter: Kalmar, Djurgården, Hammarby, Häcken samt IF Elfsborg 

Sprintlopp som har som syfte att testa/utveckla snabbhet och explosivitet.16

 

  

Plankan: Kalmar, Häcken samt Assyriska 

En statisk styrkeövning som har som syfte att testa/utveckla bålstabilitet. 

 

Ettbens/stående längdhopp: Djurgården, Kalmar samt Häcken 

Ettbens-längdhopp avser mäta balans och explosivitet, enligt vår lektion kring hopptester. 

 

Armhävningar: Kalmar 

En koncentrisk styrkeövning där man liggande på mage med hjälp av armarna höjer sig och 

sänker sig över marken. Enkelt sätt kan man säga att övningen främst avser testa styrka i 

triceps, axlar och bröstmuskulatur.17

                                                 
12 

 

http://www.athleticdesign.se/athletics/kravprofil-och-testbatteri.html 
13 http://www.styrkeprogrammet.se/ovningsarkiv/23 
14 http://www.styrkeprogrammet.se/ovningsarkiv/351 
15 http://www.styrkeprogrammet.se/ovningsarkiv/74 
16 http://www.topendsports.com/testing/tests/sprint.htm 
17 http://www.styrkeprogrammet.se/ovningsarkiv/533 

http://www.athleticdesign.se/athletics/kravprofil-och-testbatteri.html�
http://www.styrkeprogrammet.se/ovningsarkiv/23�
http://www.styrkeprogrammet.se/ovningsarkiv/351�
http://www.styrkeprogrammet.se/ovningsarkiv/74�
http://www.topendsports.com/testing/tests/sprint.htm�
http://www.styrkeprogrammet.se/ovningsarkiv/533�
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2.4.4 Teknik 

Harres test: Häcken, Assyriska samt Hammarby 

Är ett snabbhets- och koordinationstest på 10-15 sek som innehåller koordinativa och 

snabbhetsmoment.18

  

 

2.4.5 Rörlighet 

FMS, Functional Movement Screen, på samtliga spelare, 7 funktionella screeningtester: 

Kalmar samt IF Elfsborg använder sig av den här tekniken, rörelsetester med uttalade 

rörelsekrav som sedan följs upp individuellt med spelaren i träningen, anpassat efter 

resultatet. 

 

Häckens rörlighetsträning genomfördes med videofilmning och rörelseanalys i form av olika 

ledvinklar vid t ex knäböj. 

 

Djurgården A-lag-U21-J/P-lag, IFK Göteborg A/J-lag: Kollar av spelarnas rörlighet utifrån 

specifika tester för olika rörelser, hos sjukgymnaster som klubbarna använder sig av och 

därefter ges varje spelare ett individuellt rörelseprogram som genomförs kontinuerligt under 

säsongen. Syftet hos de båda klubbarna avseende de yngre lagen är att man vill ”skynda 

långsamt” med spelarnas fysiska uppbyggnad och först göra dem mer rörliga så att de 

efterhand kan utföra svårare, tyngre och mer korrekta styrkeövningar. Annars anser man att 

skaderisken är för stor, dvs. om man går för snabbt fram. 

 

2.5 Diskussion 

När det kommer till diskussionen och slutledningarna kring kapacitetsanalysen för de svenska 

elitklubbarnas testverksamhet tycker jag att det främst är viktigt att se över klubbarnas 

användning av de olika delkapaciteterna, hur frekvent de använder de olika testerna samt sätta 

detta i ett perspektiv gentemot idrotten. I mina ögon bidrar detta till en så konstruktiv 

diskussion kring kapacitetsanalysen som möjligt. 

 

                                                 
18 Bellardini et. al., Tester och mätmetoder för idrott och hälsa, SISU idrottsböcker, (2009). 
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Ser man på de aeroba testerna kan man konstatera att de två vanligaste VO2max-testerna är 

Yo-Yo test samt VO2 direktmätning på löparband. Fem respektive tre lag använder sig av 

dessa. Att de använder Yo-Yo testet tycker jag är smart. Ett av de kriterier vi lärt oss under 

lektionerna kring tester för att få dem så effektivt som möjligt är just att de ska ligga nära 

idrotten, dvs. så idrottspecifikt som möjligt. Det kan vara allt från att de testar rätt typ av 

metabolt krav, rätt typ av muskelarbete till att testet sker i så nära miljö till idrotten som 

möjligt. Detta ger en bra validitet, dvs. att man mäter det man vill mäta. Yo-Yo test är bra i 

det sammanhanget pga. att det inte är ”full fart” hela tiden. Under testet finns regelbundna 

sträckor som är till för lättare joggning. Detta tar jag upp i kravanalysens inledning där 

fotbollsfysiologen Paul Balsom i ”Fotbollens träningslära” tar upp bl.a. att endast 10 % av 

tiden i en fotbollsmatch går åt till högintensiva löpningar och att spelarna faktiskt går 40 % av 

tiden.19

 

 Testet blir därför mer specifikt och med andra ord bättre i mina ögon då det inte bara 

nyttjar de spelare som har en hög syreupptagningsförmåga i testet, utan även de som många 

gånger under ett test/match från lägre intensitet kan utnyttja sin anaeroba kapacitet att klara av 

många rusher i högt tempo, vilket också ett av sportens viktigaste fysiologiska krav syftar till. 

På så sätt tycker jag klubbarna gör en bra bedömning som väljer ett test med större validitet, 

dvs ligger närmare idrotten. Så att de verkligen försöker mäta vilka spelare som har en bra 

uthållighet anpassat till de krav den specifika idrotten ställer och därigenom kan ges 

förutsättningar att träna detta specifikt och sedan utnyttja det i match för så optimala 

fysiologiska prestationer som möjligt. 

När det kommer till klubbarnas val av anaeroba tester så är spridningen större kring vilka 

olika tester klubbarna genomför. Klart är i all fall att de allra flesta testerna utförs, med eller 

utan vila emellan, med anaeroba processer på mindre än en minut. Vilket då främst tränar 

sprint och sprintuthållighet enligt våra lektionsgenomgångar om anaeroba processer. Detta 

kan jag se som ett bra drag av klubbarna i sina testval. Det verkar enligt fotbollsforskningen 

som den avgörande skillnaden mellan spelare på olika nivåer är just att kunna utföra många 

och korta sprintsträckor under matcherna.20 Enbart ett test med syfte att t ex mäta den 

maximala anaeroba kapaciteten i upp mot 2-3 minuter i ett 800 m lopp hade ju då varit 

missvisande genom att 96 % av alla rusher är kortare än 30 m i fotboll.21

                                                 
19 Paul Balsom, Fotbollens träningslära, Svenska Fotbollförlaget, (2005), s. 7-14. 

 

20 Ibid 
21 Tomas Stølen, Karim Chamari, Carlo Castagna, Ulrik Wisløff, Psychology of soccer – An update, Sports 
Medicine, 35(6), (2005) s. 526-528. 
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Ett test ska ju vara idrottspecifikt, enligt våra lektionsgenomgångar, för att vara funktionellt. 

Därför anser jag att det är bättre att utföra testen med syfte att rätt metabolt krav, rätt typer av 

muskelfibrer samt rätt arbetslängd och sträcka ska ingå i testet. Då anser jag att man får ett 

resultat som är lättast att översätta till den kravprofil som finns kring fotboll samt dessutom få 

bäst insikt i hur man ska träna spelaren enligt de specifika fysiologiska grunder som gäller för 

sporten. Testar man spelaren så här så vet man på vilket sätt man ska utveckla honom/henne 

att klara många korta rusher under en match och följaktligen, enligt forskningen, bidra till att 

han/hon blir bättre som fotbollspelare. I ett forskningsläge kan man dock fundera på om man 

inte ska försöka göra testerna än mer funktionella med hjälp av teknik. IFK Göteborg 

berättade att de tog hjälp av GPS samt information i pulsklockarna för att ta reda på anaeroba 

värden under spel.  

 

Även om många av de ovan nämnda anaeroba testerna består av många snabba rusher så är de 

ju i en fotbollsmatch t ex inte bara linjära rakt bakåt – rakt framåt. Skulle man kunna hitta 

modeller att genomföra de korta intervaller som särskilt tränar den anaeroba förmågan? 

Kanske till och med ”i spelet” med muntliga förutbestämda instruktioner enligt värdetabeller, 

när och hur man ska göra dem, så skulle ju träningen kunna bli än mer funktionell. Att 

genomföra intervallerna är ju egentligen inte svårare än att man springer dem (liksom utanför 

fotbollsplanen) enligt förutbestämda värden. Det svåra blir att få dem att passa in på ett 

fungerande sätt i spelet. Kan forskningen hitta en praktisk lösning på något teoretiskt 

genomförbart tror jag den anaeroba träningen kan nå ett steg till att bli mer specifik och 

kvalifikativ för just fotbollsträning. 

 

När det kommer till delkapaciteten styrka så är det många av de styrketester som genomförs 

som berör benmuskulaturen. Detta tycker jag är klart relevanta tester då vi på våra 

lektionsgenomgångar kring tester visade att övningar som olika vertikalhopp samt 

benböjningsövningar har stark korrelation till sprintförmåga. Något som får anses viktigt och 

kanske till och med är avgörande i en sport som fotboll.22

 

  

Styrkeövningar som chins, dips och push-ups kan ju diskuteras men de muskler som dessa 

övningar testar är ju muskler som är viktiga för kroppens totala styrka samt den styrkemässiga 

                                                 
22 Paul Balsom, Fotbollens träningslära, Svenska Fotbollförlaget, (2005), s. 7-14. 
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balansen mellan under- och överkropp. Dessutom är det ju väldigt enkelt att dra slutsatsen att 

t ex starka och uthålliga armar kan ge många bra inkast. Sveriges avgörande mål mot Holland 

i EM-kvalet som gav oss en direkt plats till fotbolls-EM 2012 bygger ju t ex på ett långt inkast 

sent in i matchen. 

 

Rörelsemässiga, motoriska och tekniska förmågor testades bara i ett enda dynamiskt test 

under förflyttning av hela spelaren. Det var Harres test. Testet anses mäta koordinativ 

förmåga, teknik, rumsuppfattning och snabbhet relativt utförligt och anses allmänt etablerat. 

Dock går det att diskutera hur fotbollsspecifikt det är. Det kan det nog knappast anses vara i 

någon större utsträckning då det inte går att genomföra med boll. En annan lösning kan vara 

som bl.a. Djurgården och IFK Göteborg genomför, dvs. att testa spelarnas rörlighet vid sidan 

av planen och sedan träna spelarna individuellt efter det vid sidan av fotbollsträningen. På så 

sätt integreras den rena teknikträningen med boll som spelarna får under de ordinarie 

träningarna med rörelseövningar vid sidan av. Idén blir att båda förmågorna ”integreras” med 

varandra när de utvecklas. T ex så kan man lära sig en skotteknik på planen genom att nöta 

den där men samtidigt rent fysiologiskt ha lättare att utföra den om man är vigare och lättare 

kan töja ut benet i de önskvärda vinklar som krävs för maximal bollträff. 

 

Min egen idé efter 17 år i fotbollen är just det som dessa klubbar genomför. Hade 

fotbollsteknik gått att träna på något bättre sätt än på planen hade förmodligen gymnaster varit 

bäst i världen på fotboll, eftersom att det är allmänt känt att de från väldigt unga år tränar 

väldigt mycket rörlighet. Låter man istället spelarna träna fotbollsteknik där man lär sig det 

bäst dvs. på träningen eller vid spel på fritiden, för att sedan hjälpa dem med rörelseövningar 

för att vara mjuka och mer mottagliga för de rörelser de lär in, ser jag det som ett väldigt 

effektivt sätt att uppnå bra rörlighet och teknik inom fotboll. 

 

3 Del 2 - Kravanalys 

3.1 Bakgrund 

Fotboll anses som en komplex idrott. Det visar inte minst de senaste årtiondenas enorma lyft 

kring vetenskapen hur man ska träna fotbollspelare för att få ut maximalt effekt av dem under 

match, särskilt gällande spel på internationell toppnivå. Från att idrottsspecialister började 

användas först på 1970-talet finns det idag tydliga riktlinjer för hur fotbollsfysiologin ska 



14 

 

användas i UEFA:s godkända tränarutbildningar. I princip varje elitlag i fotboll tar också 

hjälp av fysiologer för att förbättra sin verksamhet. Det finns en mängd bevis på att det går åt 

rätt håll ur fysiologisk synvinkel även om mycket fortfarande finns att utveckla. 

 

När det kommer till hur fotbollsspelaren agerar ur fysiologisk synvinkel blir det lite mer 

komplext än de vanliga analyserna från läktaren såsom ”Han har bollen hela tiden”, ”Han går 

ju bara på planen”, ”Han springer ju hela tiden”. 

 

Utifrån omfattande videoanalyser av fotbollspelare (under hela fotbollsmatcher) kan man 

konstatera23

• Går ca 40 % av tiden 

 att en spelare i genomsnitt: 

• Utför lågintensiv löpning ca 30 % av tiden 

• Står stilla ca 20 % av tiden 

• Löper i hög hastighet ca 10 % av tiden 

 

Detta kan tyckas som lite ”hårt jobb” under en match att gå 40 % av tiden. Den effektiva 

matchtiden i elitfotboll ligger dock ”bara” runt 30-40 minuter, därmed så blir det ändå relativt 

mycket högintensivt arbete ändå under den tid bollen väl är i spel. Dessutom behöver 

spelarna, gällande arbetsinsats, i fotboll agera främst utifrån bollens och mot/medspelarnas 

läge, snarare än löpning där det bara finns ett stort mål att nå i sitt utförande. Där det gäller att 

springa i så hög fart som möjligt under loppet för en önskvärd sluttid. 

 

Utespelarna rör sig i elitmatcher mellan 9 -15 km men skillnaden i löpsträcka på seniornivå 

mellan elit och semi-elit är inte nämnvärt stor. Istället verkar en fotbollspelares funktionella 

kvalité på planen utifrån ett fysiologiskt perspektiv avgöras av hur många och hur ofta han har 

kapacitet (vilket bland annat innefattar aerob uthållighet, anaerob uthållighet, styrka, teknik, 

rörlighet) att växla tempo samt utföra högintensiva rusher på planen. Detta är enligt 

forskningsresultat den klart mest betydande skillnaden mellan ”högklassiga spelare” och 

”medelmåttor” på elitnivå och verkar också ha bra korrelation till övrig fotbollsprestation för 

spelarna.  Ett viktigt mål för en tränare som vill få aktiva att prestera på elitnivå bör då vara 

att sammansatt träna dem så att de kan utföra allt detta på fotbollsplanen.24

                                                 
23 Paul Balsom, Fotbollens träningslära, Svenska Fotbollförlaget, (2005), s. 7-14. 

  

24 Ibid 
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Målet med kravanalysdelen i det här arbetet har varit att redovisa resultat från den absoluta 

eliten i internationell herrfotboll för att dels ”ta reda på vad som krävs” men också kunna ge 

mig själv möjlighet att dra egna slutsatser för att ta med mig som tränare. Därigenom hoppas 

jag kunna utveckla mig som tränare vilket får ses som det primära syftet i min utbildning på 

GIH. 

 

Vissa exempel är tagna från en aningen lägre nivå, för att kunna visa studier på tester inom 

delkapaciteter där forskningen är mer begränsad, inom arbetets begränsade form. 

 

3.2 Syfte 

Syftet med del två av arbetet är att redovisa samt utvärdera vilka prestationstester som 

genomförs inom de olika delkapaciteterna (aerob, anaerob, styrka, teknik och rörlighet) på 

den absoluta elitnivån inom internationell fotboll. 

 

3.3 Metod 

Informationen har sökts i de idrottsvetenskapliga databaserna PubMed och SportDiscus. 

Sökorden har varit kombinerade utifrån de olika delkapaciteterna samt med tilläggen 

”soccer”, ”football”, ”elite” och ”test” (se bilaga 1).  

 

3.4 Resultat  

3.4.1 Aerob 

I en sammanslagen studie kring fotbollspelare på hög nationell nivå samt juniorelit och uppåt 

i en mängd olika länder fastslås det att VO2 max ligger mellan 50-70 ml/kg-1×min-1 för 

fotbollspelare på den nivån. Bedömningar görs kring att en spelare bör ha ett VO2 max på 

>60 ml/kg-1×min-1 för att klara av professionellt spel. Studien slår också fast att en 

elitspelare på högsta nivå på 75 kg bör ha en VO2 max på >70 ml/kg-1×min-1 och en 

ventilatorisk kapacitet på 200L/min.  Mätningar på spelare i lag som rankades i skalan 
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nationell elit – landslagsklass – världselit har ett uppmätt VO2 max på mellan 73,8 – 52,3 

ml/kg-1×min-1.25

 

 

I en artikel från Reading University fysiologiska institution 2003 testas tolv professionella 

brittiska fotbollsspelare (medelålder 26.2 år, medelvikt 79.3 kg, medellängd 1.77 m) under 

försäsongen då prioriteringen låg på att förbättra den aeroba kapaciteten, kontra alldeles i 

slutet av ligasäsongen då man inte hade haft detta som huvudsyfte med träningen utan snarare 

taktiska/tekniska moment. VO2-max mättes vid båda tillfällena med breath-by-breath genom 

löptest där hastigheten ökade var 3,5 minut. På försäsongen uppmättes spelarnas VO2-max 

till 63.3 ml/kg-1×min-1 och vid ligasäsongens slut till 62.1 ml/kg-1×min-1.26

 

  

3.4.2 Anaerob 

Studier gjorda nyligen har visat att 96 % av alla sprintlöpningar i en fotbollsmatch är kortare 

än 30 m och 49 % är kortare än 10 m (uppmätt med GPS). 10 meters-tiderna blir då viktiga 

och kan ge en bra information angående 30 meters-tiderna då en del spelare har ungefär 

samma tid på den sträckan. men kan skilja sig, i vissa fall, stort på 10 meters-sträckorna. 

Forskning på amatörer och proffspelare i Frankrike har visat att på längre anaeroba 

sprintsträckor som t.ex. 30 m skiljer sig inte spelarna åt särskilt mycket även om proffspelarna 

hade avsevärt bättre toppresultat.  På 10 m sprint skiljde det däremot ganska mycket. Tider på 

1,79–1,90 s har rapporterats för proffspelarna. Generellt var dessa betydligt bättre på 10-15 m 

sprint, där det i studien ofta kunde skilja en meter efter 10 m sprint hos de båda kategorierna. 

Studier har även gjorts på 15 engelska elitspelares anaeroba effekt i Wingates cykeltest. De 

hade en Peak power på 930 W och en Mean power på 638 W. Målvakterna hade som grupp 

högst värden i båda kategorierna medan mittfältarna hade lägst värden. 27

 

 En del av 

förklaringen kan ligga i att målvakter ofta har större kroppsmassa än utespelare.  

                                                 
25 Tomas Stølen, Karim Chamari, Carlo Castagna, Ulrik Wisløff, Psychology of soccer – An update, Sports 
Medicine, 35(6), (2005) s. 511-514. 
26 A.M. Edwards, N. Clark, A.M. Macfadyen, Lactate and ventilatory thresholds reflect the training status of 
professional soccer players where maximum aerobic power is unchanged, Journal of Sports Sciences, 2(1), 
(2003), s. 23-29. 
27 Tomas Stølen, Karim Chamari, Carlo Castagna, Ulrik Wisløff, Psychology of soccer – An update, Sports 
Medicine, 35(6), (2005) s. 501-536. 
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3.4.3 Styrka 

Styrka på elitfotbollsspelare mäts på olika sätt. Styrka i olika ledvinklar kan mätas med 

isokinetiska test medan muskelkraft med fördel kan mätas med vertikalhopp. 

 

I en studie som norska idrottsforskare gjorde kring norska Champions League-laget 

Rosenborg 1995 konstateras ett snittvärde på 82,7 kg som de lyfte i bänkpress, med en 

avvikelse på 12,1 kg. Bänkpress är en styrkeövning som främst visar på styrkan i bröst, armar 

och axlar. I benpress som främst mäter styrkan i framsida/baksida av lårmuskulaturen lyckas 

Champions League-spelarna prestera ett snittresultat på 164,6 kg med en avvikelse på 21,8 

kg. I vertikalhoppet (Squat jump) presterar spelarna i snitt 56,7 cm med en avvikelse på 6,6 

cm.28

 

 

3.4.4 Teknik 

I en teknikanalytisk studie från franska högstaligan i fotboll, Ligue 1, som genomfördes 

säsongen 2005-2006, där 3540 spelare analyserades under tävlingsmatcher med hjälp av 

kameror analyserades hur länge varje spelare hade bollen i matcherna, hur många tillslag 

denne använda vid varje tillfälle samt antal lyckade passningar. Analysen visade att en enskild 

spelare hade bollen mellan 44,6 – 74,3 sek/match. Under denna period använde spelarna 

1,87–2,23 tillslag på bollen. Spelarna klarade av att leverera mellan 63-78% korrekta 

passningar. Centrala försvarare låg lägst med 63 % lyckade passningar och ytterbackar och 

centrala mittfältare låg högst med 78 %.29

 

 

3.4.5 Rörlighet 

I en japansk studie tittade idrottsforskare från Tokyos universitet på en möjlig utveckling av 

fotbollsmatchens viktigaste komponenter. Nämligen insidespassningen som sker ca 300 ggr 

per match och därigenom har en stor betydelse för matchens utgång, då det är det både 

snabbaste och säkraste sättet att föra bollen framåt mellan medspelarna. 

 

                                                 
28 Jan Hoff, Jan Helgerud, Endurance and Strength Training for Soccer Players – Physiological Considerations, 
Sports Medicine, 34(3), (2004), s. 165-180. 
29 Alexandre Dellal, Del P. Wong, Wassim Moalla, Karim Chamari, Physical and technical activity of soccer 
players in the French First League – with special reference to their playing position, International SportMed 
Journal, 11(2), (2010), s. 278-290. 
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Sju erfarna med 10-15 års fotbollsträning bakom sig samt sex oerfarna utan träningsbakgrund 

i fotboll genomgick en undersökning kring hur god rörlighet kunde påverka hastigheten i en 

insidespassning. Ledvinklar, vinkelhastigheter samt vridmomentet analyserades med hjälp av 

en höghastighetskamera i en tredimensionell rörelseanalys. 

 

Den största rörligheten uppmättes hos de erfarna spelarna vilket påverkade bollens hastighet 

positivt – 21.4 m/s i snitt respektive 16.0 m/s i snitt för de oerfarna. Detta trots att hastigheten 

för pendelrörelsen vid bollträff var ungefär detsamma. 

Slutledningen forskarna drog av detta var att de erfarna spelarnas bättre teknik gjorde att de 

kunde vinkla foten i en mer optimal ställning i träffögonblicket och därigenom fick bättre 

bollträff och mer hastighet på bollen.30

 

 

3.5 Diskussion 

Att fotboll inte är någon enkel idrott behöver knappast diskuteras. Bara att miljarder 

människor följer en sport där man enligt noggranna studier (se nedan) arbetar på följande vis 

är intressant. 

• Går ca 40 % av tiden 

• Utför lågintensiv löpning ca 30 % av tiden 

• Står stilla ca 20 % av tiden 

• Löper i hög hastighet ca 10 % av tiden 

 

Om man har som syfte att vinna internationellt (som jag hoppas varje elit-seniorlag/förbund 

har till inställning) anser jag att man bör göra noggranna krav- och kapacitetsanalyser kring 

idrotten. Särskilt med bejakande att spelarna faktiskt, enligt noggranna studier, går (!) under 

hela 40 % av matchtiden. Då måste ju andra avgörande komponenter vara ytterst viktiga att ha 

översikt över.31

 

  

Lyckligtvis har studier gjorts på vad som anses ge ”de avgörande egenskaperna” i denna 

komplexa idrott. Den kanske viktigaste fysiologiska komponenten ute på planen som man 

                                                 
30 Ryuji Kawamoto, Osamu Miyagi, Jiro Ohashi, Senshi Fukashiro, Kinetic comparison of a side-foot soccer 
kick between experienced and inexperienced players, Sports Biomechanics, 6(2), (2007), s. 187-198. 
31 Paul Balsom, Fotbollens träningslära, Svenska Fotbollförlaget, (2005), s. 7-14. 
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lyckats identifiera verkar vara att ju bättre du är och på ju högre nivå du spelar verkar 

högintensivlöpningarna bli både utförda i högre hastighet och med högre frekvens.32

 

 

Kanske är detta helt rimligt med tanke på att man är 22 man som ska samsas på en 100*70 m 

stor plan. Då är det verkligen befogat att i korta ögonblick sätta upp ett tempo så de andra inte 

hinner med i de ”avgörande ögonblicken”. 

I den informationen jag funnit, som har som syfte att representera resultat i världsklass, 

utifrån detta arbetes begränsade form, bör det ges ledtrådar till vad som krävs för att vara 

”steget före” i de avgörande situationerna.  

 

Avseende Aerob kapacitet = maximal syreupptagningsförmåga kan jag i mina resultat 

konstatera att på hög nationell nivå – världsklass befinner sig VO2 max på 73,8 – 52,3 

ml×kg-1×min-1.33 Bortser man från Indiens fotbollslag som rejält drog ner det lägsta värdet 

tycker jag man kan konstatera att de flesta topplagen hade resultat som motsvarade den 

brittiska undersökningen med tolv elitspelare där VO2 max låg >60 ml×kg-1×min-1.34

 

  

I artikeln angående statusen kring forskning i fotbollsvärlden ”Psychology of soccer – An 

update”, som ändå är så pass ny som 2005, vilket rimligen medför att många spelare som 

spelade då även är med och konkurrerar nu, hävdas att det krävs ett minimivärde på VO2 Max 

på 60 ml/kg-1×min-1för att klara träningen på högsta nivå. Det verkar rimligt då de 

internationellt gångbara lagen i studien låg däromkring. Artikeln hävdar också att en 

fotbollspelare egentligen bör vara än mer tränad och med optimala metoder bör en spelare på 

75 kg uppnå ett VO2 max på 70.35

                                                 
32 Ibid. 

 Det verkar för mig vara en målsättning i högsta laget då 

dagens värden ligger ca 10 ml/kg-1×min-1lägre. Å andra sidan pratar spelare ofta om att de 

”känner sig slitna” av att spela två-tre matcher i veckan. Det verkar ju inte vara så mycket 

jämfört med längdåkarna där man hört om en del skidåkare som ”åker ett Vasalopp om 

dagen” i träningsmängd. Det blir ju dock inte helt rättvist att jämföra de båda idrotterna då de 

33 Tomas Stølen, Karim Chamari, Carlo Castagna, Ulrik Wisløff, Psychology of soccer – An update, Sports 
Medicine, 35(6), (2005) s. 511-514. 
34 A.M. Edwards, N. Clark, A.M. Macfadyen, Lactate and ventilatory thresholds reflect the training status of 
professional soccer players where maximum aerobic power is unchanged, Journal of Sports Sciences, 2(1), 
(2003), s. 23-29. 
35 Tomas Stølen, Karim Chamari, Carlo Castagna, Ulrik Wisløff, Psychology of soccer – An update, Sports 
Medicine, 35(6), (2005) s. 511-514. 
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bygger på olika mängd anaerobt/aerobt arbete och därigenom har olika kravprofiler i dessa 

delkapaciter.  

 

Intressant är dock att se de stora skillnaderna och försöka än mer fördjupa fotbollsforskningen 

och för elitklubbarna se över möjligheten att faktiskt kunna förbättra spelarnas aeroba 

kapaciteter ytterligare. Rimligtvis verkar det svårt att nå ”skidåkarkondition”. Men genom att 

erbjuda en aerob fotbollsträning med större specificitet, liknande det IFK Göteborg tar upp 

med individuella pulsklockor och GPS på olika världen i både fotbollsträning och spel, så 

anser jag att även om man inte får någon ”ultrakondition” så finns möjlighet att optimera 

spelarnas prestation genom nivåkontroll i utfört arbete i sådana typer av träningsmoment. Då 

är min uppfattning att chansen att undvika onödiga ”buffertzoner” i spelarnas 

uthållighetsträning reduceras då alla får sin rätta nivå att spela på. Vilket rimligtvis bör leda 

till bättre generell träning samt dessutom möjlighet att utveckla ett avsevärt högre tempo i 

spelet. Som förutom ökad kondition också bör leda till snabbare/bättre spel enligt det Paul 

Balsom är inne på i ”Fotbollens träningslära”. Detta verkar ofta visa sig avgörande i 

fotbollsmatchernas utgång.36

 

  

Den aeroba kapaciteten räcker inte för att vinna VM på 50km i skidor. Däremot tränas 

spelarna så pass idrottspecifikt att de genom den optimerade ind. nivåbestämda aeroba 

träningen de får också kan utnyttja det till att spela en mer optimal/snabb fotboll. Vilket får 

ses som en betydligt enklare väg till framgång i fotboll än att försöka nå ett högt ”isolerat” 

VO2 max för ”sakens skull”.  

 

Dock verkar likartat tänkande, enligt klubbarnas tester och information (i båda 

delkapaciteterna) till detta arbete, inte vara särskilt utbrett inom fotbollen (även om det 

existerar). Forskning finns ju redan och i dagens hårda konkurrens på toppnivå, särskilt när 

det gäller allsvenskan som kommit efter i denna genre, gäller det att sådan kunskap tas tillvara 

och utnyttjas av klubbarna. Fysiologin inom fotbollen verkar fortfarande ha en väg att vandra, 

såsom landslagsfysiologen Paul Balsom beskriver det.37

 

  

                                                 
36 Paul Balsom, Fotbollens träningslära, Svenska Fotbollförlaget, (2005), s. 7-14. 
37 Ibid. 
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Att snabbhet och explosivitet är viktigt i fotboll förstår man om man spelat själv, då man ofta 

får springa ”jobbiga” rusher många gånger i matcherna. Forskning visar att 96 % av alla 

sprintlöpningar i fotboll är kortare än 30m och 49 % är kortare än 10m. Det verkade också 

framförallt vara i de korta 10m löpningarna som det skilde mellan amatörer och proffspelare i 

Franska högsta ligan i en undersökning. Skillnaderna på 30m var marginella även om 

toppspelarnas toppresultat var klart bättre. Däremot var olikheterna stora på 10m och resultat 

på 1,79–1,90 i stående start sprint har rapporterats för proffsen. Skillnaden var som nämnt stor 

gentemot amatörerna och det var ofta det kunde skilja en meter i ett 10m sprintest mellan de 

båda kategorierna. Det får anses mycket på 10m då det är en 1/10 av en sträcka som löps på 

fåtalet sekunder och då rimligtvis alltid bör ge en stor fördel att hinna först till bollen om 

dessutom en bra spelförståelse finns tillhands.  Särskilt fördelaktigt blir det i fotboll där det 

verkar vara de ”små rycken/löpningarna” som avgör. Man kan då lättare förstå en av 

anledningarna mellan varför vissa är välbetalda proffs och andra amatörer. Kan en meter(eller 

mer) skilja mellan10 divisioner bör ju väldigt få hundradelar kunna utgöra skillnaden på 

toppnivå kan man tycka, den anaeroba kapaciteten tycker jag med den bakgrunden verkar 

vara ett väldigt viktigt område att ha en bra uppnådd kapacitet för en fotbollspelare på 

elitnivå. 38

 

 

Därför tror jag det är väldigt viktigt att fotbollen fortsätter att utveckla metoder att 

kontinuerligt träna anaerob kapacitet. Att målvakterna har bäst värden på Wingate cykeltest 

och mittfältare som behöver röra sig 14-15 km under en match hade lägst anaerob effekt 

känns ju verkligen som ett utvecklingsområde för många fotbollsklubbar. Särskilt då de korta 

rusherna verkar till stor del vara avgörande för lagets/spelarens prestation.39

 

 Även om 

målvakterna tränar betydligt mer anaerob kapacitet genom spänstövningar och snabba 

förflyttningar/ryck inom straffområdet (samt p.g.a. i genomsnitt större kroppsmassa får högre 

effektvärden i tester) anser jag att här finns ett förbättringsområde för metodutveckling inom 

den fysiologiska fotbollsträningen. Vikten av att utespelarna ska kunna klara av anaerobt 

arbete många gånger i match är för hög för att ”marginaler” ska tillåtas. 

Teknikens vikt i fotboll kan alltid diskuteras. Jämför å ena sidan världsmästarna Spanien som 

anses spela den ”mest tekniska och bästa” fotbollen i världen och enligt studiebesök som 
                                                 
38 Tomas Stølen, Karim Chamari, Carlo Castagna, Ulrik Wisløff, Psychology of soccer – An update, Sports 
Medicine, 35(6), (2005) s. 526-528. 
39 Paul Balsom, Fotbollens träningslära, Svenska Fotbollförlaget, (2005), s. 7-14. 
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många av mina kollegor i DIF gjort i spanska klubbar verkar utöva väldigt mycket teknik med 

bollen i sin fotbollsutbildning. Å andra sidan Sverige som genom f.d. förbundskaptenen Lars 

Arnesons introduktion ”Vän med bollen” och ”Teknikmärket” försökte vara ledande inom 

denna kapacitet. Inga VM-guld blev det där och heller inget mästerskap för den generationens 

svenska fotbollspelare på 10 år. Resultaten går isär, varför de gör det har vi inte möjlighet att 

fördjupa oss i här pga. arbetets begränsade form. Det man kan konstatera är att det gjorts 

efterforskningar i delkapaciteten teknik i fotbollsmatcher. I en teknikanalytisk studie från 

franska högstaligan i fotboll Ligue 1 som genomfördes säsongen 2005-2006 där 3540 spelare 

analyserades under tävlingsmatcher med hjälp av kameror analyserades hur länge varje 

spelare hade bollen i matcherna, hur många tillslag denne använda vid varje tillfälle samt 

antal lyckade passningar. Analysen visade att en enskild spelare hade bollen mellan 44,6 – 

74,3 sek/match. Under denna period använde spelarna 1,87–2,23 tillslag på bollen. Spelarna 

klarade av att leverera mellan 63 och 78 % korrekta passningar, där centrala försvarare låg 

lägst med 63 % lyckade passningar medan ytterbackar och centrala mittfältare låg högst med 

78 %.40

 

  

Man kan alltså konstatera att en fotbollspelare har bollen i ca 1 minut under matcherna.  Att 

spelarna lyckas leverera mellan 63 och 78 % korrekta passningar tycker jag är ok ur 

erfarenhetsaspekten att vissa passningar i en fotbollsmatch är mer ”chansningar” och 

risktaganden. Man ligger t ex under resultatmässigt och chansa för att göra mål. Vad jag 

tycker är mer intressant är hur man tränar på detta. 

 

Jag har t ex en idé att man ska stå och nöta passningar, ungefär 500 st. efter och före träningen 

så länge muskler och leder klarar av detta utan skaderisk. Detta för att automatisera rörelsen i 

hjärnan och göra kroppen mer van vid passningen. Jag har sett ungefär 20 elitsenior/juniorlag 

i Sverige under min tid hittills som fotbollstränare. Inte en enda gång har jag sett detta 

genomföras. Det är intressant för i en motorisk studie som forskare vid Tokyos Universitet 

gjort avseende insidespassningen, som beräknas genomföras ca 300 ggr per match av spelare. 

De jämförde erfarna fotbollspelare (ej proffs) med sådana som aldrig spelat, och mätte vilken 

passningshastighet de kunde få bollen att färdas i med en naturlig bredsidesrörelse och mot ett 

mål. Resultatet blev 21.4 m/s i snitt för de erfarna respektive 16.0 m/s i snitt för de oerfarna. 

                                                 
40 Alexandre Dellal, Del P. Wong, Wassim Moalla, Karim Chamari, Physical and technical activity of soccer 
players in the French First League – with special reference to their playing position, International SportMed 
Journal, 11(2), (2010), s. 278-290. 
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Här pratar vi dock om spelare som aldrig varit proffs. Kan det skilja 5,4 m/s mellan dessa 

typer av spelare så bör ju det i alla fall vara intressant för elitklubbar att med hjälp av 

integrerad biomekanisk forskning se över möjligheterna kring detta.41

 

  

Jag gjorde ett tidigare arbete på GIH kring vad som avgör fotbollsmatcher, där jag från 

genomförd forskning42

 

 fann att ett etablerat passningsspel är en av de viktigaste 

förutsättningarna. En hel del av passningarna i fotbollsmatcher går ju inte fram för att de är 

”för lösa”. Skulle man även i praktiken kunna påverka hastigheten även i proffsspelarnas, i 

match vanligt förekommande, bredsidespassningar vilket helt logiskt borde höja lagets 

passningskvalitet verkar denna del av delkapaciteten rörlighet verkligen intressant att 

integrera i fotbollen.  Uppenbarligen ger det effekt och jag tror generellt i fotbollsträning att 

det är viktigt att våga sig på att testa nya rön så man inte hamnar efter i den internationella 

utvecklingen. 

I delkapaciteten styrka hittade jag en artikel kring norska fotbollslaget Rosenborg som under 

deras år i Champions League (1995), där de gick vidare från gruppspelet, genomförde 

styrketester i bänkpress, benpress samt vertikal hopp. Resultaten blev i bänkpress 82,7 kg 

med en avvikelse på 12,1 kg, i benpress 164,4 med en avvikelse på 21,8 kg och i vertikalhopp 

mättes resultaten till 56,7 cm i snitt med en avvikelse på 6,6 cm.43

 

  

I landslagsfysiologen Paul Balsoms bok, Fotbollens träningslära44

                                                 
41 Ryuji Kawamoto, Osamu Miyagi, Jiro Ohashi, Senshi Fukashiro, Kinetic comparison of a side-foot soccer 
kick between experienced and inexperienced players, Sports Biomechanics, 6(2), (2007), s. 187-198. 

, diskuterar han det faktum 

att fysiologin är integrerad i fotbollen. Men knappast så mycket som den skulle kunna vara. 

Jag har styrketränat en del och anser att resultatskillnader i bänkpress på 12,1 kg och i 

benpress på 21,8 kg är ganska mycket. Särskilt med bakgrunden att spelarna ska klara av att 

prestera i samma situationer. Detta fall kan ju i och för sig bero på att spelare varit skadade, 

olika träningsbakgrund, svarar olika bra på träning. Men utifrån egen erfarenhet tror jag att 

man för lite diskuterar just krav och kapacitetsprofiler inom idrott och fotboll.  Jag som 

42 Alen Kapidžic, Ervin Becirovic, Jasmin Imamovic, Situational efficiency analysis of the teams that 
participated in 2008 European football championship, Serbian Journal of Sports Sciences (2008), Vol. 6 Issue 
1&2, s. 39-43 
43 Jan Hoff, Jan Helgerud, Endurance and Strength Training for Soccer Players – Physiological Considerations, 
Sports Medicine, 34(3), (2004), s. 165-180. 
44 Paul Balsom, Fotbollens träningslära, Svenska Fotbollförlaget, (2005), s. 7-14. 
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anställd sedan flera år tillbaka i en elitförening och som gjort flera studiebesök hos olika 

klubbar och förbund hade t ex aldrig hört begreppen krav- och kapacitetsprofiler innan jag 

började den här kursen. Risken med alltför begränsat användande av dessa profiler blir ju att 

man inte sätter de varierande resultaten och prestationerna i perspektiv och att de i slutänden 

speglar sig i dåliga resultat på planen. 
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Bilaga 1 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING FÖR KRAVANALYS 
 
Syfte: Syftet med del två av arbetet (kravanalysen) är att redovisa samt utvärdera vilka 
prestationstester som genomförs inom de olika delkapaciteterna (aerob, anaerob, styrka, 
teknik och rörlighet) på internationell toppnivå. 
 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  

Ämnesord Synonymer 

Yo-yo-test, , anaerobic,  aerobic strength, 
kinetics, technique, agility ,test, soccer, football, 
Vo2 Max, training, analysis, elite 

Endurance 
Oxygen uptake 
Oxygen consumption 

 
 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  

De ämnesorden motsvarade de delkapaciteterna vi skulle fördjupa oss i samt var mest relevant för 
ämnet 

 
 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 

Databas Söksträng Antal  
träffar 

Antal relevanta 
träffar 

PubMed 
SportDiscus 

Yo-yo-test + soccer/football + elite 
Aerobic training + test + soccer/football +elite 
+ VO2 max 
Anaerobic training + test + soccer/football + 
elite 
Strength + soccer/football + elite 
Kinetics + soccer/football 
Technique + soccer/football  
Aerobic training + soccer/football +elite 
Anaerobic training  + soccer/football + elite 
Agility + test + soccer/football + elite 
Football + analysis 

  

 
 
KOMMENTARER:  
Fotboll anses vara världens största idrott och mycket forskning kring ämnet finns därför självklart 

publicerat. Nyckeln till bra och relevant information till arbetet blir därför att hitta artiklar och 

publicerat material som matchar de olika delkapaciteterna och behandlar fysiologisk prestation inom 

olika områden i fotboll. 

 


	Krav- och kapacitetsanalys
	/
	( En krav- och kapacitetsanalytisk studie
	angående svensk och internationell
	elitfotbolls tester och delkapaciteter
	Tomas Olofsson, T2
	GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN
	Kurs: TR4 HT-2011
	Handledare: Mårten Fredriksson
	Innehållsförteckning

	1 Inledning
	Det här arbetet är ett delmoment i kursen Träningslära I (7,5 HP) på Tränarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Arbetet innehåller en krav- och kapacitetsanalys inom fotboll och är uppdelat i två delar. Den första delen (kapacit...
	2 Del 1 - Kapacitetsanalys
	2.1  Bakgrund

	På en ordförandekonferens i SVFF regi samband med dam-EM 2005 konstaterades att svensk klubbfotboll halkat efter. Trots att landslaget skördat framgångar under både 1990- och 2000-talen, med bl.a. semi- och kvartsfinaler i EM samt tredje plats i VM un...
	En projektgrupp tillsattes som under ordförandekonferensen 2006 tog beslutet att tillsätta ”Elitprojektet” för att öka svensk fotbolls konkurrenskraft, den största enskilda satsningen svensk fotboll någonsin genomfört.
	Elitprojektet består av fem delar:1F
	 Elitföreningarna
	 Elittränarna
	 Talangutveckling i elitföreningarna
	 Tränarutbildningen
	 Riksinstruktörs- och Talangutvecklingsorganisationen
	En del av Elitprojektet är att genomföra utvärderingar på spelarnas fysiska status. Något som får anses mycket viktigt i en så pass intensiv och fysisk sport som fotboll anses vara. Ett översiktsprojekt 2007 lett av Johnny Nilsson (forskare vid GIH) g...
	En fortsättning på Elitprojektet är att de har som syfte att kartlägga fysisk träning hos de allsvenska lagen samt pröva effektiviteten hos olika träningsformer och tillsammans med elitklubbtränarna dokumentera effektiva framgångar som kan vara till n...
	Spridningen av denna kunskap pågår löpande och den stora förhoppningen är att dessa slutledningar sedan ska praktiseras ” Ute på fältet” med framgångar för svensk fotboll generellt. Svensk fotboll anses med andra ord befinna sig i en utvecklingsfas nä...
	2.2  Syfte

	Syftet med arbetet är att redovisa samt utvärdera vilka prestationstester som genomförts av elitklubbarna i Sveriges två översta serier; Superettan och Allsvenskan, inom de olika fysiska delkapaciteterna (aerob, anaerob, styrka, teknik och rörlighet).
	2.3  Metod

	För att erhålla korrekt och aktuell information från 2011 samt ev. försäsongen inför 2012 om vilka prestationstester som de olika elitklubbarna genomfört har kontakt tagits med tränarna som är ansvariga för den fysiologiska träningen i lagen, via tele...
	Följande klubbar har svarat: Djurgården, IF Elfsborg, IFK Göteborg, Assyriska FF, Hammarby IF, Kalmar FF samt BK Häcken.
	2.4  Resultat
	2.4.1 Aeroba tester


	Tabell 1 – Aeroba tester som genomfördes av några av de allsvenska klubbarna 2011/försäsong 2012
	De aeroba testerna som de olika klubbarna genomförde säsongen 2011/försäsong 2012 är:
	Cooper-test: Hammarby
	Är ett löptest som beräknar maximal syreupptagningsförmåga som bygger på en värdering utifrån en tabell hur långt en person springer på 12 minuter.4F
	YoYo-test: Kalmar, Djurgården, Häcken, IFK Göteborg samt IF Elfsborg
	Intermittent löptest som är likt Beep-test med skillnaden att det anses mer anpassat till fotboll.
	Då det även finns, förutom 20 m sträckan, en sträcka du ”joggar” på i testet som ett avbrott till den normala belastningsnivån du ligger på under testet.5F
	VO2max-test på löpband: Kalmar, Djurgården samt Häcken
	Testpersonen springer på löpband och man mäter den maximala syreupptagningsförmågan genom en direktmätning med hjälp av elektronisk apparatur.6F
	Assyriska genomförde även ett ”504 m test” maxlöpning med vändningar. Dock på grund av det vi lärde oss på lektionerna att ett aerobt maxtest måste vara minst 5 min så skriver jag det inom parantes. Det som detta test främst tränar är ju den anaeroba ...
	2.4.2 Anaeroba tester

	Tabell 2 – Anaeroba tester som genomfördes av några av de allsvenska klubbarna 2011/försäsong 2012
	Anaeroba tester som de olika klubbarna genomförde säsongen 2011/försäsong 2012 är:
	Sprint 10 + 30 meter: Hammarby
	Sprintlopp som har som syfte att testa/utveckla snabbhet och explosivitet.
	Start stopp 6-3-6-3-6 meter: Djurgården
	Test av framförallt sprintförmåga samt vändningsteknik, enligt förklaring från ansvarig ledare i DIF.
	"Försvarsvändningar" – fram-och-tillbaka-löpningar: Djurgården
	Test av framförallt sprintförmåga, fotarbete samt vändningstekniker, enligt förklaring av ansvarig ledare i DIF.
	15 m framåtlöp vändning tillbaka, sedan 50 m framåt: Kalmar
	Testning av sprintförmåga samt sprintuthållighet.
	8 x 40 meters test: Häcken
	Maxlöpning 20 meter fram och tillbaka, runt en kon. 40 sekunder mellan starterna.
	Testning av sprintförmåga och sprintuthållighet samt vändningsteknik och ”snabbhet i fötter” utifrån fotbollstekniskt perspektiv.
	Maxlöpning 40 sek ”Matsudo test”: Assyriska
	Test med syfte att mäta sprintförmåga samt sprintuthållighet.
	Agility test: Häcken
	Ett test där man slalomlöper genom lika koner och som främst testar sprintförmåga samt rörlighet.7F
	150 meter löpning: IFK Göteborg
	Testar främst sprintuthållighet. Detta använder sig IFK Göteborg av som numera även använder sig av GPS-info samt data från pulsklockorna för att ta reda på spelarnas anaeroba värden.
	2.4.3 Styrka

	Tabell 3 – Styrketester som genomfördes av de Allsvenska klubbarna säsongen 2011/försäsong 2012
	Styrketester som de olika klubbarna genomförde säsongen 2011/försäsong 2012 är:
	Chins: Djurgården, Kalmar, Häcken, Assyriska samt IFK Göteborg
	Har som syfte att utveckla testa/utveckla styrkan i M. lattisimus dorsi, M. rhomboideus, M. trapezius, och M. biceps brachi.8F
	Dips: IFK Göteborg
	Dips har som syfte att testa/utveckla i m. pectoralis major, m. deltoideus samt m. triceps brachii.9F
	Brutalbänk: Hammarby, Häcken, Assyriska samt IFK Göteborg
	Brutalbänken avser att testa bukmusklernas samt m. iliopsoas och m.tensior fascia lataes  styrka och styrkeuthållighet.10F
	Vertikalhopp (SQ, CMJ): Hammarby, Djurgården , Kalmar, Häcken, Assyriska samt IF Elfsborg
	Vertikalhopp avser att testa, mäta och värdera explosiv styrka i benmuskulaturen.11F
	Bänkpress
	Bänkpress avser att testa/utveckla och styrkan i främst m. pectoralis major, m. triceps brachii och m. deltoideus.12F
	Knäböj – en eller tvåbens: Djurgården, Kalmar, Häcken, IFK Göteborg, samt IF Elfsborg
	Knäböj avser testa/utveckla styrkan i m. quadriceps, m. gluteus maximus/medius samt m. hamstrings.13F
	Frivändning: Djurgården, Göteborg samt IF Elfsborg
	Frivändning avser testa/utveckla den explosiva styrkan i under- och överkropp.14F
	Sprint 5+5 10 + 30 meter: Kalmar, Djurgården, Hammarby, Häcken samt IF Elfsborg
	Sprintlopp som har som syfte att testa/utveckla snabbhet och explosivitet.15F
	Plankan: Kalmar, Häcken samt Assyriska
	En statisk styrkeövning som har som syfte att testa/utveckla bålstabilitet.
	Ettbens/stående längdhopp: Djurgården, Kalmar samt Häcken
	Ettbens-längdhopp avser mäta balans och explosivitet, enligt vår lektion kring hopptester.
	Armhävningar: Kalmar
	En koncentrisk styrkeövning där man liggande på mage med hjälp av armarna höjer sig och sänker sig över marken. Enkelt sätt kan man säga att övningen främst avser testa styrka i triceps, axlar och bröstmuskulatur.16F
	2.4.4 Teknik

	Harres test: Häcken, Assyriska samt Hammarby
	Är ett snabbhets- och koordinationstest på 10-15 sek som innehåller koordinativa och snabbhetsmoment.17F
	2.4.5 Rörlighet

	FMS, Functional Movement Screen, på samtliga spelare, 7 funktionella screeningtester:
	Kalmar samt IF Elfsborg använder sig av den här tekniken, rörelsetester med uttalade rörelsekrav som sedan följs upp individuellt med spelaren i träningen, anpassat efter resultatet.
	Häckens rörlighetsträning genomfördes med videofilmning och rörelseanalys i form av olika ledvinklar vid t ex knäböj.
	Djurgården A-lag-U21-J/P-lag, IFK Göteborg A/J-lag: Kollar av spelarnas rörlighet utifrån specifika tester för olika rörelser, hos sjukgymnaster som klubbarna använder sig av och därefter ges varje spelare ett individuellt rörelseprogram som genomförs...
	2.5 Diskussion

	När det kommer till diskussionen och slutledningarna kring kapacitetsanalysen för de svenska elitklubbarnas testverksamhet tycker jag att det främst är viktigt att se över klubbarnas användning av de olika delkapaciteterna, hur frekvent de använder de...
	Ser man på de aeroba testerna kan man konstatera att de två vanligaste VO2max-testerna är Yo-Yo test samt VO2 direktmätning på löparband. Fem respektive tre lag använder sig av dessa. Att de använder Yo-Yo testet tycker jag är smart. Ett av de kriteri...
	När det kommer till klubbarnas val av anaeroba tester så är spridningen större kring vilka olika tester klubbarna genomför. Klart är i all fall att de allra flesta testerna utförs, med eller utan vila emellan, med anaeroba processer på mindre än en mi...
	Ett test ska ju vara idrottspecifikt, enligt våra lektionsgenomgångar, för att vara funktionellt. Därför anser jag att det är bättre att utföra testen med syfte att rätt metabolt krav, rätt typer av muskelfibrer samt rätt arbetslängd och sträcka ska i...
	Även om många av de ovan nämnda anaeroba testerna består av många snabba rusher så är de ju i en fotbollsmatch t ex inte bara linjära rakt bakåt – rakt framåt. Skulle man kunna hitta modeller att genomföra de korta intervaller som särskilt tränar den ...
	När det kommer till delkapaciteten styrka så är det många av de styrketester som genomförs som berör benmuskulaturen. Detta tycker jag är klart relevanta tester då vi på våra lektionsgenomgångar kring tester visade att övningar som olika vertikalhopp ...
	Styrkeövningar som chins, dips och push-ups kan ju diskuteras men de muskler som dessa övningar testar är ju muskler som är viktiga för kroppens totala styrka samt den styrkemässiga balansen mellan under- och överkropp. Dessutom är det ju väldigt enke...
	Rörelsemässiga, motoriska och tekniska förmågor testades bara i ett enda dynamiskt test under förflyttning av hela spelaren. Det var Harres test. Testet anses mäta koordinativ förmåga, teknik, rumsuppfattning och snabbhet relativt utförligt och anses ...
	Min egen idé efter 17 år i fotbollen är just det som dessa klubbar genomför. Hade fotbollsteknik gått att träna på något bättre sätt än på planen hade förmodligen gymnaster varit bäst i världen på fotboll, eftersom att det är allmänt känt att de från ...
	3 Del 2 - Kravanalys
	3.1 Bakgrund

	Fotboll anses som en komplex idrott. Det visar inte minst de senaste årtiondenas enorma lyft kring vetenskapen hur man ska träna fotbollspelare för att få ut maximalt effekt av dem under match, särskilt gällande spel på internationell toppnivå. Från a...
	När det kommer till hur fotbollsspelaren agerar ur fysiologisk synvinkel blir det lite mer komplext än de vanliga analyserna från läktaren såsom ”Han har bollen hela tiden”, ”Han går ju bara på planen”, ”Han springer ju hela tiden”.
	Utifrån omfattande videoanalyser av fotbollspelare (under hela fotbollsmatcher) kan man konstatera22F  att en spelare i genomsnitt:
	 Går ca 40 % av tiden
	 Utför lågintensiv löpning ca 30 % av tiden
	 Står stilla ca 20 % av tiden
	 Löper i hög hastighet ca 10 % av tiden
	Detta kan tyckas som lite ”hårt jobb” under en match att gå 40 % av tiden. Den effektiva matchtiden i elitfotboll ligger dock ”bara” runt 30-40 minuter, därmed så blir det ändå relativt mycket högintensivt arbete ändå under den tid bollen väl är i spe...
	Utespelarna rör sig i elitmatcher mellan 9 -15 km men skillnaden i löpsträcka på seniornivå mellan elit och semi-elit är inte nämnvärt stor. Istället verkar en fotbollspelares funktionella kvalité på planen utifrån ett fysiologiskt perspektiv avgöras ...
	Målet med kravanalysdelen i det här arbetet har varit att redovisa resultat från den absoluta eliten i internationell herrfotboll för att dels ”ta reda på vad som krävs” men också kunna ge mig själv möjlighet att dra egna slutsatser för att ta med mig...
	Vissa exempel är tagna från en aningen lägre nivå, för att kunna visa studier på tester inom delkapaciteter där forskningen är mer begränsad, inom arbetets begränsade form.
	3.2 Syfte

	Syftet med del två av arbetet är att redovisa samt utvärdera vilka prestationstester som genomförs inom de olika delkapaciteterna (aerob, anaerob, styrka, teknik och rörlighet) på den absoluta elitnivån inom internationell fotboll.
	3.3 Metod

	Informationen har sökts i de idrottsvetenskapliga databaserna PubMed och SportDiscus. Sökorden har varit kombinerade utifrån de olika delkapaciteterna samt med tilläggen ”soccer”, ”football”, ”elite” och ”test” (se bilaga 1).
	3.4 Resultat
	3.4.1 Aerob


	I en sammanslagen studie kring fotbollspelare på hög nationell nivå samt juniorelit och uppåt i en mängd olika länder fastslås det att VO2 max ligger mellan 50-70 ml/kg-1×min-1 för fotbollspelare på den nivån. Bedömningar görs kring att en spelare bör...
	I en artikel från Reading University fysiologiska institution 2003 testas tolv professionella brittiska fotbollsspelare (medelålder 26.2 år, medelvikt 79.3 kg, medellängd 1.77 m) under försäsongen då prioriteringen låg på att förbättra den aeroba kapa...
	3.4.2 Anaerob

	Studier gjorda nyligen har visat att 96 % av alla sprintlöpningar i en fotbollsmatch är kortare än 30 m och 49 % är kortare än 10 m (uppmätt med GPS). 10 meters-tiderna blir då viktiga och kan ge en bra information angående 30 meters-tiderna då en del...
	Studier har även gjorts på 15 engelska elitspelares anaeroba effekt i Wingates cykeltest. De hade en Peak power på 930 W och en Mean power på 638 W. Målvakterna hade som grupp högst värden i båda kategorierna medan mittfältarna hade lägst värden. 26F ...
	3.4.3 Styrka

	Styrka på elitfotbollsspelare mäts på olika sätt. Styrka i olika ledvinklar kan mätas med isokinetiska test medan muskelkraft med fördel kan mätas med vertikalhopp.
	I en studie som norska idrottsforskare gjorde kring norska Champions League-laget Rosenborg 1995 konstateras ett snittvärde på 82,7 kg som de lyfte i bänkpress, med en avvikelse på 12,1 kg. Bänkpress är en styrkeövning som främst visar på styrkan i br...
	3.4.4 Teknik

	I en teknikanalytisk studie från franska högstaligan i fotboll, Ligue 1, som genomfördes säsongen 2005-2006, där 3540 spelare analyserades under tävlingsmatcher med hjälp av kameror analyserades hur länge varje spelare hade bollen i matcherna, hur mån...
	3.4.5 Rörlighet

	I en japansk studie tittade idrottsforskare från Tokyos universitet på en möjlig utveckling av fotbollsmatchens viktigaste komponenter. Nämligen insidespassningen som sker ca 300 ggr per match och därigenom har en stor betydelse för matchens utgång, d...
	Sju erfarna med 10-15 års fotbollsträning bakom sig samt sex oerfarna utan träningsbakgrund i fotboll genomgick en undersökning kring hur god rörlighet kunde påverka hastigheten i en insidespassning. Ledvinklar, vinkelhastigheter samt vridmomentet ana...
	Den största rörligheten uppmättes hos de erfarna spelarna vilket påverkade bollens hastighet positivt – 21.4 m/s i snitt respektive 16.0 m/s i snitt för de oerfarna. Detta trots att hastigheten för pendelrörelsen vid bollträff var ungefär detsamma.
	Slutledningen forskarna drog av detta var att de erfarna spelarnas bättre teknik gjorde att de kunde vinkla foten i en mer optimal ställning i träffögonblicket och därigenom fick bättre bollträff och mer hastighet på bollen.29F
	3.5 Diskussion

	Att fotboll inte är någon enkel idrott behöver knappast diskuteras. Bara att miljarder människor följer en sport där man enligt noggranna studier (se nedan) arbetar på följande vis är intressant.
	 Går ca 40 % av tiden
	 Utför lågintensiv löpning ca 30 % av tiden
	 Står stilla ca 20 % av tiden
	 Löper i hög hastighet ca 10 % av tiden
	Om man har som syfte att vinna internationellt (som jag hoppas varje elit-seniorlag/förbund har till inställning) anser jag att man bör göra noggranna krav- och kapacitetsanalyser kring idrotten. Särskilt med bejakande att spelarna faktiskt, enligt no...
	Lyckligtvis har studier gjorts på vad som anses ge ”de avgörande egenskaperna” i denna komplexa idrott. Den kanske viktigaste fysiologiska komponenten ute på planen som man lyckats identifiera verkar vara att ju bättre du är och på ju högre nivå du sp...
	Kanske är detta helt rimligt med tanke på att man är 22 man som ska samsas på en 100*70 m stor plan. Då är det verkligen befogat att i korta ögonblick sätta upp ett tempo så de andra inte hinner med i de ”avgörande ögonblicken”.
	I den informationen jag funnit, som har som syfte att representera resultat i världsklass, utifrån detta arbetes begränsade form, bör det ges ledtrådar till vad som krävs för att vara ”steget före” i de avgörande situationerna.
	Avseende Aerob kapacitet = maximal syreupptagningsförmåga kan jag i mina resultat konstatera att på hög nationell nivå – världsklass befinner sig VO2 max på 73,8 – 52,3 ml×kg-1×min-1.32F  Bortser man från Indiens fotbollslag som rejält drog ner det lä...
	I artikeln angående statusen kring forskning i fotbollsvärlden ”Psychology of soccer – An update”, som ändå är så pass ny som 2005, vilket rimligen medför att många spelare som spelade då även är med och konkurrerar nu, hävdas att det krävs ett minimi...
	Intressant är dock att se de stora skillnaderna och försöka än mer fördjupa fotbollsforskningen och för elitklubbarna se över möjligheten att faktiskt kunna förbättra spelarnas aeroba kapaciteter ytterligare. Rimligtvis verkar det svårt att nå ”skidåk...
	Den aeroba kapaciteten räcker inte för att vinna VM på 50km i skidor. Däremot tränas spelarna så pass idrottspecifikt att de genom den optimerade ind. nivåbestämda aeroba träningen de får också kan utnyttja det till att spela en mer optimal/snabb fotb...
	Dock verkar likartat tänkande, enligt klubbarnas tester och information (i båda delkapaciteterna) till detta arbete, inte vara särskilt utbrett inom fotbollen (även om det existerar). Forskning finns ju redan och i dagens hårda konkurrens på toppnivå,...
	Att snabbhet och explosivitet är viktigt i fotboll förstår man om man spelat själv, då man ofta får springa ”jobbiga” rusher många gånger i matcherna. Forskning visar att 96 % av alla sprintlöpningar i fotboll är kortare än 30m och 49 % är kortare än ...
	Därför tror jag det är väldigt viktigt att fotbollen fortsätter att utveckla metoder att kontinuerligt träna anaerob kapacitet. Att målvakterna har bäst värden på Wingate cykeltest och mittfältare som behöver röra sig 14-15 km under en match hade lägs...
	Teknikens vikt i fotboll kan alltid diskuteras. Jämför å ena sidan världsmästarna Spanien som anses spela den ”mest tekniska och bästa” fotbollen i världen och enligt studiebesök som många av mina kollegor i DIF gjort i spanska klubbar verkar utöva vä...
	Man kan alltså konstatera att en fotbollspelare har bollen i ca 1 minut under matcherna.  Att spelarna lyckas leverera mellan 63 och 78 % korrekta passningar tycker jag är ok ur erfarenhetsaspekten att vissa passningar i en fotbollsmatch är mer ”chans...
	Jag har t ex en idé att man ska stå och nöta passningar, ungefär 500 st. efter och före träningen så länge muskler och leder klarar av detta utan skaderisk. Detta för att automatisera rörelsen i hjärnan och göra kroppen mer van vid passningen. Jag har...
	Jag gjorde ett tidigare arbete på GIH kring vad som avgör fotbollsmatcher, där jag från genomförd forskning41F  fann att ett etablerat passningsspel är en av de viktigaste förutsättningarna. En hel del av passningarna i fotbollsmatcher går ju inte fra...
	I delkapaciteten styrka hittade jag en artikel kring norska fotbollslaget Rosenborg som under deras år i Champions League (1995), där de gick vidare från gruppspelet, genomförde styrketester i bänkpress, benpress samt vertikal hopp. Resultaten blev i ...
	I landslagsfysiologen Paul Balsoms bok, Fotbollens träningslära43F , diskuterar han det faktum att fysiologin är integrerad i fotbollen. Men knappast så mycket som den skulle kunna vara. Jag har styrketränat en del och anser att resultatskillnader i b...
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	Syfte: Syftet med del två av arbetet (kravanalysen) är att redovisa samt utvärdera vilka prestationstester som genomförs inom de olika delkapaciteterna (aerob, anaerob, styrka, teknik och rörlighet) på internationell toppnivå.
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