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Del I, Kapacitetsanalys 
 

Inledning 
 
Denna studie är ett delmoment i kursen Träningslära 1,(7.5 hp) för Tränarprogrammet på 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Studien avser att skapa en krav- och 

kapacitetsanalys inom fotbollen. 

1. Bakgrund 

 
Fotboll är en komplex sport där det krävs många olika kapaciteter för att kunna träna och 

tävla på elitnivå. Förutom de fem delkapaciteterna aerob kapacitet, anaerob kapacitet, styrka, 

rörlighet och teknik som denna studie avser att undersöka finns det en mängd olika variabler 

som spelförståelse, erfarenhet, klimat, familj, vänner osv. som spelar roll för hur 

idrottsprestationen ser ut. En fotbollsmatch på seniornivå pågår i ca 90 minuter (+ tilläggstid) 

och bollen är i spel ca 60 min +- 10 %. Den spelas i två halvlekar som vardera är 45 

minuter.1För de allsvenska lagen startar försäsongen i januari och håller på till mars/april. 

Tävlingssäsongen startar i april och slutar i oktober/november. Under en match ligger 

damfotbollsspelare i snitt på ca 85 % av sin maximala hjärtfrekvens och springer runt 10-12 

km.2Det sker ca 1000-1400 riktningsförändringar per match och dessa sker var 4-6e sekund. 

De flesta av aktiviteterna som sker på plan innefattar styrka eller någon typ av 

koordination.3

 

Att förstå av detta är att fotboll är en idrott som kräver stor aerob uthållighet 

som även innefattar många olika delar från de delkapaciteter som nämnts ovan. 

De senaste åren har damfotbollen stigit enormt både nationellt och internationellt. Sveriges 

damlag är bland de främsta i världen och vi har även en av de bästa serierna.4

                                                 
1Camille Thomas, Sharon A. Plowman & Marilyn A. Looney. Reliability and Validity of the Anaerobic Speed Test and the 
Field Anaerobic Shuttle Test för Measuring Anaerobic Work Capacity in Soccer Players.(Measurement in physical education 
and exercise science, 2002), s. 187-205. 

 På damsidan 

ligger Sverige på topp fyra i FIFA:s ranking.  

2Helena Å. Andersson, Morten B. Randers, Anja Heiner-Møller, Peter Krustrup & Magni Mohr. Elite Female Soccer Players 
Perform More High-Intensity Running When Playing In International Games Compared With Domestic League Games 
(Journal of Stenght and Conditioning Research, 2010), s.912-919. 
3A. La Torre, G. Vernillo, A. Rodigari, M. Maggioni& G. Merati. Explosive strength in female 11-on-11 versus 7-on-7 
soccer players (Sport Science Health, 2007), s. 80-84. 
4Thomas Dennerby, Marika D. Lyfors &Lilie Persson. Debatt: SOK jämför äpplen med päron.(2006). 
http://svenskfotboll.se/damallsvenskan/arkiv/tidigare/2006/01/debatt-sok-jamfor-applen-med-paron/ 
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1. USA 

2. Tyskland 

3. Brasilien 

4. Sverige 5

 

 

I denna studie har jag valt att titta på vilka tester som görs bland de bästa damfotbollsspelarna 

i Sverige. Även testmedelvärdet från de tester som görs kommer att visas i resultatdelen. De 

lag jag har valt att undersöka är Svenska damlandslaget, F-19 landslaget samt de allsvenska 

lagen Djurgården, Linköping och Hammarby. Djurgården och Hammarby hamnade i nedre 

halvan av tabellen år 2010 medan Linköping har varit ett topplag de senaste åren. Testerna 

och testresultaten från Svenska damlandslaget och F-19 är från 2008 medan de tre allsvenska 

lagens tester är från år 2010. Denna studie omfattar även juniorerna i respektive lag. 

2. Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att sammanställa, utvärdera och diskutera de olika testerna som 

görs inom varje delkapacitet i en kravanalys för kvinnliga fotbollsspelare. I denna studie avser 

det de bästa damfotbollsspelarna i Sverige. 

3. Metod 
 
För information om vilka olika tester som utförts för varje delkapacitet inom de olika 

fotbollslagen har jag tagit hjälp av ett flertal kontaktpersoner: Helena Andersson (ansvarig för 

Svenska damlandslagets fysträning), Pierre Söderfjord (fystränare för Linköping FC), Mikael 

Söderman (ansvarig för Djurgården IF:s fysträning) och Lars Pihl (före detta tränare för 

Hammarby). 

 

Förutom dessa kontaktpersoner har jag använt mig utav artiklar som sökts på svenska och 

internationella databaser. De har jag sökt på SOK- och Svenska fotbollförbundet- samt FIFAS 

hemsida. Övrig information som jag har använt mig utav är ett fåtal artiklar som jag hittat när 

jag sökte vetenskapliga artiklar för del II. För en mer utförlig sökning av de vetenskapliga 

artiklarna, se Bilaga 1.  

                                                 
5FIFA ranking, (19/11-2010).  http://www.fifa.com/worldfootball/ranking/lastranking/gender=f/fullranking.html 
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4. Resultat 
 
Svenska damlandslaget använder sig av Svenska olympiska kommitténs (SOK:s) Fysprofil 

som är speciellt framtagen för olika sporter inom OS. Förutom Svenska damlandslaget så 

använder sig även F19 och Linköping av fysprofilen när de gör sina tester. De tester som 

ingår i fysprofilen är: Cooper/Yoyo-test, Harres, 150 meter 1, 150 meter 2, Dips, Brutalbänk, 

Knäböj, Bänkpress, Gripen, SquatJump,CMJ, CMJa och Sprint 10, 20 och 30 m. För att mäta 

konditionen använder sig Svenska damlandslaget, F19 och Linköping utav Yoyo intermittent 

endurance test, level 2. Hammarby gör tester som Yoyo intermittent recovery test, level 2, 

CMJ,StifnessJumpoch Sprint 10, 20 och 30 meter. Medan Djurgården använder sig utav ett 

fåtal tester: VO2-max på löpband, 5-hopp, bänkpress och knäböj (ibland släde). I dessa 

testresultat använde sig alla lagen utav knäböj med fria vikter. För vidare beskrivning av alla 

tester som görs bland lagen, se Bilaga 3 och 4. 

 

Juniorverksamheten har inte kommit lika långt som seniorerna på damsidan vad gäller 

fystester. F-19 gör inga tester tillsammans förutom de som görs inom klubblagen. Dock är 

några av F- 19 spelarna med när Svenska damlandslaget gör sina tester. Djurgårdens juniorlag 

använder sig endast utav Coopertestet som görs någon enstaka gång per år. Linköping har 

ingen ungdomsverksamhet och Hammarbys juniorer utför inga speciella fystester. 

 

Linköping gör testerna i januari, mars och juli. Djurgården gör sina tester i januari samt när 

säsongen är avslutad (november). Svenska damlandslaget gör sina tester en gång per år, någon 

gång i slutet av februari/början av mars. Medan Hammarbys damer gjorde testerna tre gånger 

år 2010. 

 

4.1 Aerob kapacitet 
 
Tabell 1. Testresultat som mäter Aerob kapacitet för Damlandslaget, Linköping, F-19, Djurgården och Hammarby. 

Test Damlandslaget Linköping F-19 Djurgården Hammarby 

Yoyo  IET L2 (m) 1615 2053 1190     

Yoyo IRT 2 (m)    1205 

VO2 (max 
ml/min/kg) 

  54   50 50 

 



6 
 

 

4.2 Anaerob kapacitet 
 
Tabell 2. Testresultat som mäter anaerob kapacitet för Damlandslaget, Linköping och F-19. 

Test Damlandslaget Linköping F-19 

Dips (st) 10 12 4 

Brutalbänk (st) 25 25 21 

150 m 1 (s) 35,62 35,77 36,66 

150 m 2 (s) 36,37 36,49 37,8 

     

4.3 Styrka 
 
Explosiv styrka 
Tabell 3. Testresultat som mäter explosiv styrka för Damlandslaget, Linköping, F-19 och Hammarby. 

 Test Damlandslaget Linköping F-19 Hammarby 

SquatJump (cm) 29,2 32,1 25,5   

CMJ (cm) 31,6 33,7 28,3 32,86 

CMJ:a (cm) 36,5 38,6 32   

StiffnesJump (cm)       30,56 

 

 

Maximal Styrka 
Tabell 4. Testresultat som mäter maximal styrka för Damlandslaget, Linköping, F-19 och Djurgården. 

Test Damlandslaget Linköping F-19 Djurgården 

Knäböj (kg) 88 83 66 75 

Bänkpress (kg) 47 50 40 35 

Gripen (kg) 40 38 34   

Chins (s) 3 3 0,5   
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Snabbhet 
Tabell 5. Testresultat som mäter snabbhet för Damlandslaget, Linköping, F-19 och Hammarby. 

Test Damlandslaget Linköping F-19 Hammarby 

Sprint 10 m (s) 1,79 1,96 1,84 1,89 

Sprint 20 m (s) 3,15 3,34 3,24 3,33 

Sprint 30 m (s) 4,44 4,64 4,56 4,66 

 

4.4 Rörelse 
 
Tabell 6. Testresultat som mäter Rörelse för Damlandslaget, Linköping, F-19 och Djurgården. 

Test Damlandslaget Linköping F-19 Djurgården 

Harres (s) 10,38 10,94 11,16   

5 hopp (m)       10,5 

 

4.5 Teknik 

- 

5. Diskussion 
Av de fem delkapaciteter som utgör studien görs tester inom alla förutom Teknik. Testerna 

följer ingen speciell ordning men när fysprofilen-testerna görs, görs de i två dagar efter 

varandra. Det för att kroppen ska vara maximalt återhämtad innan alla tester. Testpersonerna 

får information om vilka tester som ska utföras innan testet görs så att de är mentalt och 

fysiskt förbereda.  

 

I testerna som görs inom de lagen som behandlar denna studie är det ingen stor skaderisk. De 

tester som skulle kunna innebära risk för skada skulle möjligtvis vara VO2max på löpband 

om testpersonen inte är van att springa på ett löpband. Annan risk för skada skulle kunna vara 

att testpersonen inte har värmt upp tillräckligt innan ett sprinttest och skulle sträcka sig. Sedan 

finns det även en minimal risk att stuka foten när olika hopptester och harrestestet utförs. 

Risken att skada sig under dessa tester är alltså för det mesta minimal. 
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Något resonemang om validitet och reliabilitet hos de olika testerna förekommer inte.  Att 

dips mäter anaerob kapacitet enligt fysprofilen håller jag inte riktigt med om. För att ens klara 

av detta test behöver testpersonen en viss grundstyrka och oftast kommer testpersonerna inte 

upp i de repetitioner som krävs för att arbetet ska vara anaerobt. Enligt mig borde därför dips-

testet sättas under delkapaciteten Styrka. Harres-testet var svårt att bara placera i en av 

delkapaciteterna. Dock valde jag att sätta den under delkapaciteten Rörlighet eftersom det 

krävs att testpersonen har en bra rörlighet, smidighet och koordination för att klara sig igenom 

testet. Förutom dessa egenskaper krävs snabbhet, acceleration, de acceleration, spänst, styrka 

och teknik. Vilket innebär att testet är väldigt komplex, precis så som fotbollen är. Eftersom 

många egenskaper/styrkor krävs i Harres tycker jag även att testet är bra eftersom det visar 

förmågan att kunna bemästra alla egenskaper samtidigt. 

 

Reliabiliteten hos testerna generellt är hög. Dock är det väldigt viktigt att tester som VO2max 

på löpband görs på samma ställe för att minska eventuella felkällor. Felkällor som finns när 

VO2max på löpband görs är ex. rullbandets elasticitet, hål i munstycket och att testpersonen 

har tränat för hårt dagen innan. Att springa cooper ute/inne (på grund av ex. väder, 

temperatur) eller på olika underlag kan ha stor skillnad för resultatet. Knäböj i släde eller 

knäböj med fria vikter utan maskin kan även påverka resultatet. Att standardiseringen är 

likadan för varje testtillfälle är viktigt!  

 

Jag tycker att Linköping genomför sina tester under tre viktiga månader, januari, mars och 

juli. Efter uppehållet under vintern är det bra att se var individerna ligger fysiskt och kunna 

börja räkna från noll, då de förmodligen är som mest otränade. För att sedan i mars göra en 

uppföljning av resultaten då de har kört hård försäsongsträning och resultatet borde ha blivit 

bättre. Och till slut genomför de sina tester efter sommaruppehållet, vilket jag tycker är bra att 

se om de har behållit sin fysiska nivå som de hade under försäsongen. För det gäller att träna 

styrketräning året om för att bibehålla styrkan och öka prestationsnivån.6

 

 

Generellt sett tycker jag att testerna som genomförs är bra. Dock finns det undantag som 

gripen, chins, dips och cooper-testet. Gripen mäter underarmsstyrkan vilket inte är 

fotbollsspecifikt. Det är möjligtvis bra att vara stark i underarmarna för att kasta långa inkast, 

dock har det ingenting att göra med hur bra du är som fotbollsspelare. Chins och dips är 

                                                 
6Steven J. Fleck, Föreläsning (5/11-2010). 
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möjligtvis bra i det avseende att det är bra att vara vältränad i överkroppen för att motstå 

tacklingar osv. Däremot är det inget bra test för damfotbollsspelare dels eftersom de oftast 

inte kan göra chins och dips och dels för att motivationen att göra om dessa tester sjunker.7  

Som alternativ borde det finnas andra tester som innefattar samma muskler. Coopertestet är 

ett generellt konditionstest som många idrotter använder sig utav för att mäta konditionen. 

Dock är det inte fotbollsspecifikt då spelarna inte håller ett så högt tempo så länge under en 

fotbollsmatch. Se Figur 1 och Tabell 7.89 Därför borde alla dam- och flickfotbollslag på 

elitnivå använda sig utav Yoyo-testet som är ett specifikt fotbollstest. 10

 

För målet är väl ändå 

att träna och testas så matchlikt som möjligt?  

Ett tekniktest finns i nuläget inte. Vad som skulle kunna vara bra med ett tekniktest är att 

fotbollsspelaren kan mäta tekniken för att sedan förbättra den. Annars tycker jag att tekniktest 

är onödiga i den bemärkelsen att det är svårt att se om en spelare är bra genom ett tekniktest. 

Det är bättre att låta en spelare provträna för att därefter göra en kvalitativ bedömning av 

spelarens teknik med hjälp av tidigare erfarenheter.  

 

 
Tabell 7. Hastighetsbeteckning. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7Thomas Lindholm. Föreläsning Läran om träningsprocessen, (3/11-2010). 
8H. Andersson, s. 912-919. 
9MagniMohr, Peter Krustrup, Helena Andersson, Donald Kirkendal& Jens Bangsbo.Match Activities of Elite Women Soccer 
Players at Different Performance Levels (National Stenght and Conditioning Association, 2008), s. 341-349.  
10Peter Krustrup, MagniMohr, Helga Ellingsgaard& Jens Bangsbo.Physical Demands during an Elite Female Soccer Game- 
Importance of Training Status (The American College of Sports Medicine, 2005), s. 1242-1248. 

Stående 0 km/h 

Gående 6 km/h 

Jogg 8 km/h 

Lågintensivt 12 km/h 

Medelintensivt 15 km/h 

Högintensivt 18 km/h 

Sprint 25 km/h 

Baklängeslöpning 10 km/h 

Figur 1. Matchaktiviteter under tävlingsmatcher för 
kvinnor på två elitnivåer. Toppklass-Grå, Hög nivå- 
Svart. A) Siffror på de olika händelsena under match. B) 
Durationen av händelserna under match. LS: 
Lågintensivt, MS: Medelintensivt, FS: Högintensivt. 



10 
 

Del II, Kravanalys 
 

1. Bakgrund 
 

För att nå upp till de allra bästa i världens krävs det hård träning. Vissa kanske inte ens har 

möjlighet att ta sig upp till den yttersta eliten på grund av fysiska eller psykiska oförmågor. I 

kravanalysen går jag djupare in på varje delkapacitet för att se vad som krävs för att nå den 

absoluta toppen inom damfotbollen. Det gör jag genom att läsa och ta till mig information 

från vetenskapliga artiklar. Som visat i Del I ligger Sverige i topp fyra på damsidan medan 

USA ligger etta. De vetenskapliga artiklarna kommer från elitspelare runt om i hela världen 

för att jämföra och se hur vi ligger till i Sverige vad det gäller fysiska tester och den fysiska 

kapaciteten. 

 

Det har visat sig att kravprofiler för olika idrotter har hjälpt såväl tränare som spelare att 

utforma sin träning. Dock finns det inte många studier och kravprofiler gällandes damfotboll, 

vilket i fortsättningen skulle behövas för att kunna utveckla damfotbollen ytterligare.1112

2. Syfte 

 

 

Syftet med del II i denna studie är att se differensen mellan de bästa damfotbollsspelarna i 

Sverige och internationellt. Utifrån det sedan försöka komma fram till vilka krav som krävs 

för att de svenska damfotbollsspelarna ska bli lika bra som världens bästa fotbollsspelare på 

damsidan.  

3. Metod 

 
Genom att söka på internationella vetenskapliga databaser som SportDiscus och PubMed har 

jag hittat all information jag behövde för att kunna göra denna kravanalys. Sökord som jag 

använt mig utav finns i Bilaga 1. 

 
 
 

                                                 
11InigoMujika, JuanmaSantisteban, Franco M. Impellizzeri& Carlo Castagna.Fitness determinants of succes in men´s and 
women´s football. (Journal of Sports Sciences, 2000), s. 107-114. 
12A. La Torre, s. 80-84. 
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4. Resultat 
 

4.1 Aerob kapacitet 

Enligt en vetenskaplig studie som presenterades år 2010 presterar kvinnliga elitfotbollsspelare 

på mer hög intensiv nivå när de spelar internationella matcher än vad de gör på klubbnivå. 

Meningen med studien var att jämföra hjärtfrekvens, rörelsemönster och trötthetsmönster för 

elitspelande kvinnor på internationella och klubblagsmatcher.  

 

17 kvinnliga toppklasspelare från Sverige och Danmark testades i denna undersökning. 9 

försvarare, 5 mittfältare och 3 forwards. 54 internationella och klubblagsmatcher spelades in 

för studien, alla under högsäsong (april-november år 2010). För att mäta hjärtfrekvensen 

användes pulsklockor medan de använde sig av ett dataprogram (time-motion analyses) och 

videokamera för att analysera arbetsintensiteten och utmattningsmönstret.   

 

Resultaten från den studien visar på att antalet högintensiva löpningar var fler och även 

maxlöpningarna varade under längre tid under de internationella matcherna. Löpdistansen i de 

internationella och klubblagsmatcherna skiljde nästan ingenting, dock så var de högintensiva 

löpningarna 13 % längre i de internationella matcherna än i klubblagsmatcherna. Även de 

totala maxlöpningarna var fler under de internationella matcherna (ca 14 %). Se Tabell 8. 

 
Tabell 8. Total-, Spring- och sprintdistans under de internationella och klubblagsmatcherna. 

 
 

I båda matchformerna löpte spelarna mer högintensivt i första halvlek. Spelarnas 

utmattningsmönster och hjärtfrekvens skiljde sig inte heller något speciellt mellan de olika 
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matchtyperna. De högintensiva löpningarna sjönk med 24 % från de första 15 minuterna till 

de sista 15 minuterna i båda matchtyperna. Se figur 2. 

 

 
Figur 2. Högintensiteten i de internationella och klubblagsmatcherna. 

 
USA, Kina och Danmarks damlandslag gör även Yoyo intermittent endurance test, level 2. 

USA springer 1754 m, Kina 1537 m och Danmark 1733 m. 

 

 

4.2 Anaerob kapacitet 
 

En studie som publicerades år 2002 undersökte reliabiliteten och validiteten av ett fälttest, 

Beeptestet (Fieldanaerobic test-FAST) och ett labbtest på löpband (treadmillanaerobic speed 

test- AST). De två testerna jämfördes sedan med Wingate-testet för att se om testerna avsåg 

att mäta den anaeroba kapaciteten samt även för att mäta reliabiliteten och validiteten av 

Wingate (WAT). Testpersonerna var kvinnliga och manliga elitfotbollsspelare på proffs-, 

högskole- och gymnasienivå. 13 kvinnor och 13 män var med i undersökningen. 

 

De professionella spelarna gjorde testerna i september och oktober, högskolespelarna i 

november och december medan gymnasiefotbollsspelarna utförde testerna i februari. Samma 

test gjordes två gånger under samma dag med minst 1,5 timmars vila och mat emellan. Det 

var minst 7 dagars vila mellan de olika testerna. 
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Innan varje test fick testpersonerna värma upp i fem minuter med tre minuters vila innan testet 

och efter testet skulle testpersonerna jogga/trampa ned i minst 15 min på låg/ingen belastning. 

Vidare beskrivning om testerna finns i bilaga 4. 

 

Resultaten visar att korrelationen mellan testerna är stor och bör därför klassas som två 

anaeroba tester. Korrelationen mellan FAST och AST är även stor vilket innebär att de två 

testerna avser att mäta samma sak. Se tabell 9.  

 

Reliabiliteten hos FAST och AST är stor medan reliabiliteten hos WAT är betydligt mindre, 

se tabell 11. För att se resultaten från de två testgenomgångarna av testerna se tabell 10. 

 
Tabell 9. Visar korrelationen mellan FAST vs. WAT, AST vs. WAT och FAST vs. AST. 

FAST vs. WAT = -.89 (W) och -.71 (W•kg 1) 

AST vs. WAT = .82 och .74 (W•kg 1) 

FAST vs. AST = -.85 

 

 
Tabell 10. Resultaten från de två testomgångarna som gjordes (Trial 1 och 2) i Wingate (WAT), Beeptest (FAST) och 
Löpbandtestet (AST).  
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Tabell 11.  Reliabiliteten från testomgång 1 till 2, visar WAT, FAST och AST-testet.      
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4.3 Styrka 
 

En undersökning från 2005 gjord på 39 kvinnliga fotbollsspelare visar att matchspel 7 mot 7 

ökar den explosiva styrkan (squatjump) i jämförelse med matchspel 11 mot 11. Tretton av 

spelarna spelade matchsspel 11 mot 11 medan tjugosex utav dem spelade 7 mot 7.  Studien 

undersökte två olika vertikalhopp, det första hoppet var SquatJump (SJ) och det andra var 

CounterMovementJump (CMJ) (se figur 3 och 4). Testerna gjordes i september, december 

samt april och spelarna fick tre försök på varje hopp där det bästa resultatet valdes ut. 14

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13Camille Thomas, s. 187-205. 
14A. La Torre, s. 80-84. 

Figur 3. Resultat från SquatJump testerna. Grå visar spelare 11 mot 11 och vit visar 
spelare 7 mot 7. 
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Figur 4. Resultat från CMJ-testerna. Grå visar spelare 11 mot 11 och vit visar spelare 7 mot 7. 

 
 

4.4 Rörelse 
 

En studie som gjordes 2008 (publicerad 2009) undersökte 26 professionella 

damfotbollsspelare från USA som spelade i ett fotbollslag från ”Women´s United Soccer 

Association”. Studien undersökte deras rörlighet i nedre extremiteten. Rörligheten och 

längden i höft mättes med Thomas Test (se figur 5) och hamstringslängden mättes med hjälp 

av testet Straight leg raise (SLR), se figur 6. 

 
Figur 5. Thomas Test.                                              

 

Den normala längden bland kvinnliga idrottare i hamstring under ett straight led raise-test ä

. Som visas i Tabell 12

.15

 

 

                                                 
15Theresa A. Chiaia, Robert A. Maschi, Robin M. Stuhr, Jennifer R. Rogers, Monique A. Sheridan, Lisa R. Callahan, Jo A. 
Hannafin. A Musculoskeletal Profile of Elite Female Soccer Players( Hospital for Special Surgery, 2009), s. 186-195. 

Figur 6. SLR-test. 
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Tabell 12. Rörelsen i hamstring och höftböjare. 

 

 

 
 
 

4.5 Teknik 
 
En undersökning år 2009 gjordes på 34 kvinnliga elitfotbollsspelare från spanska första 

divisionen ”Spanish Super Liga” – och från spanska andra divisionen ”PrimeraNacional” där 

ett flertal tester utfördes, bland annat Sprint 15 meter, Boll 15 meter och Rörelse 15 meter. 

Mätningarna gjordes de 8-7 veckor innan tävlingssäsongen satte igång.   

 

För att mäta Sprint 15 meter använde de sig av en linje där de fick starta 3 meter innan den 

och när de passerade linjen skulle de springa 15 meter så snabbt de kunde. Varje spelare fick 

utföra två sprinter var och tiden togs med hjälp av fotoceller. 

 

Fem minuter efter sprinttestet utförde spelaren rörelsetestet. Precis som testet innan startade 

testpersonerna 3 meter innan linjen för att sedan ta sig igenom en slalombana med ett hinder 

så snabbt som möjligt (se figur 7). Två försök var. Även här togs tiden med fotoceller. 

 

Fem minuter senare, efter rörelsetestet skulle spelarna ta sig igenom samma bana fast med 

boll. Efter slalomen spelade testpersonerna bollen under hindret för att själva ta sig över 

hindret och placera bollen i något av de två små mål som fanns 7 meter (på vardera sida) 

diagonalt om hindret för att sedan spurta sista biten in i mål. Återigen fick testpersonen två 

försök på sig och tiden togs med hjälp av fotoceller. 
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Figur 7. Förklaring av Rörelse- och bolltest 15 meter. 

 

Resultaten visar ett starkt samband mellan Sprint 15 meter och Boll 15 meter där 

korrelationen är 0.70. Det visar även ett starkt samband mellan Sprint 15 meter och Agility 15 

meter med en korrelation på 0.79. Resultaten för tiderna i respektive test finns i tabell 13. 

 
Tabell 13. Visar tider för Sprint, Boll och rörelse på 15 meter hos damseniorer och damjuniorer. 
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5. Diskussion 

 

 
 

Validiteten hos testerna som görs på de vetenskapliga studierna är stor. Reliabiliteten i 

testerna är däremot inte lika stor. I rörelsetesterna som görs, Thomas och SLR-testet kan 

resultatet förmodligen skilja ganska mycket från gång till gång. Detta kan ex. bero på 

standardiseringen om testpersonen är uppvärmd och har stretchat innan om man jämför med 

nästa gång då testpersonen inte har värmt upp. På styrketesterna (CMJ och SJ- hopp) 

framkommer det ingenting om reliabiliteten för testerna. Dock borde dessa tester hålla hög 

reliabilitet om det är samma testledare som ger samma instruktioner under alla testomgångar. 

En felkälla skulle kunna vara att testpersonerna böjer på knäna för att få längre tid i luften 

eller att de landar på hälarna istället för på tårna. Fyra timmar innan styrketesterna fick 

testpersonerna inte dricka kaffe, te eller annat stimulerande som skulle kunna ha inverkan på 

resultatet.17

                                                 
16InigoMunika, s. 107-114. 

  

17 A. La Gorre, s. 80-84. 
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Reliabiliteten hos övriga tester bör vara ganska stor med undantag för första studien där 

internationella och klubblagsmatcher jämfördes. Det beroende på taktiska ändringar eller att 

utgången av en match oftast ändras från match till match, vilket skulle kunna bidra till ett 

annorlunda resultat. 

 

De generella felkällor som finns i testsammanhangen är temperatur, testpersonernas 

standardisering, för hög belastning på träningen inom dagarna innan testet, feluppskattad 

hjärtfrekvens, felaktig mätning av diverse apparatur och uppvärmning.  

Alla tester som görs i de vetenskapliga studierna som presenteras i detta arbete borde utföras 3 

gånger om året. Första gången precis när försäsongen har satt igång (eventuellt innan), andra 

gången i slutet av försäsongen och tredje gången precis efter sommaruppehållet.   

 

5.1 Rörlighet 
 

Den vetenskapliga artikel och de tester som berör delkapaciteten rörlighet är bra. Testerna är 

bra i den bemärkelsen att jag anser att det är bra att träna upp rörligheten och styrkan för att 

förhindra skador som ex. korsbandsskador och hamstringsskador. En tidigare studie som 

publicerats visar att manliga fotbollsspelare som har 90 ˚ eller mindre i hamstrings (SLR-

testet) under försäsongen löper större risk att få en skada i hamstrings under säsongen.1819

 

 

Sverige gör endast Harrres-testet som någon form utav rörelsetest, mer verkar inte 

förekomma. 

5.2 Aerob kapacitet 
 

Den första undersökningen under delkapaciteten aerob kapacitet (internationella vs. 

klubblagsmatcher) är en intressant undersökning som öppnar upp till nya idéer om 

träningsupplägg osv.  Att komma upp på samma nivå under en klubblagsmatch som en 

internationell match är antagligen väldigt svårt med tanke på att anspänningen borde vara 

högre då (nervositet, landskamp och viktigare match). Uttröttningen under båda matchtyperna 

var nästintill likadan beror antagligen på att de högintensiva löpningarna var fler under de 

internationella matcherna eller att taktiken ändrades i slutet av matchen. Att intensiteten sjönk 

                                                 
18Theresa A. s. 186-195. 
19Christopher J. Gore.  Physiological tests for elite athlets(Australian Sports Commission, 2000), s.98. 
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så drastiskt som den gjorde de sista 15 minuterna i båda matchtyperna var inte väntat. 

Spelarna har förstås spelat en hel match och konstigt vore det om de inte gick ned sig något. 

Dock tror jag att det kan ha att göra med att de är för dåligt tränade. Om en match är 90 

minuter lång är målsättningen under fysträningarna förmodligen att de ska orka spela en hel 

match. 

 

Precis som Sveriges Damlandslag gör även USA, Kina och Danmarks damlandslag Yoyo 

intermittent endurance test, level 2. Sverige, USA och Kinas testresultat innefattar alla spelare 

i laget medan Danmarks testresultat endast innefattar utespelare. I världsrankingen ligger 

USA etta, Sverige fyra, Kina på 13:e plats och Danmark på 14:e. 2021

 

 I tabell 14 visas 

resultatet av Yoyotestet för samtliga lag. Sverige ligger i mitten mellan lagen på 1615 meter 

medan USA ligger på 1754. Resultaten är väldigt jämnt, med tanke på att danskorna endast 

räknade med utespelare. USA drar ifrån ganska bra och en anledning skulle kunna vara att de 

har en mer intensiv och ihållande fysträning än vad vi i Sverige har. Av egna erfarenheter och 

återberättelser är fysträningen i USA mycket bättre än vad den är i Sverige. Styrka flera 

gånger i veckan med konditionsträning någon gång i veckan. I de svenska 

elitfotbollsklubbarna får jag känslan av att den ihållande fysträningen är ihållande året om. 

Där tror jag USA vinner mycket på att de är fysiskt starka vilket gör att de kan hålla fokus och 

tekniken längre än svenskorna. 

Tabell 14. Resultat från Yoyo IE, L2 för Sverige, USA, Kina och Danmarks landslag. 

Test Sverige USA Kina Danmark 

Yoyo (m) 1615 1754 1537 1733 

 

5.3 Styrka 
 

Hopptesterna (CMJ och SJ) är bra testinstrument för att mäta den explosiva styrkan. Att den 

används nationellt som internationellt är ett stort plus! Studien i sig är även den intressant då 

resultaten visar att spel 7 mot 7 ökar den explosiva styrkan i SJ hopp. Dock är det inga 

signifikanta skillnader mellan spelarnas hopphöjd, vilket kan vara en slump att de hoppade 

högre. Men att spela mindre smålagsspel (ex. 3 mot 3) gör att spelarna är tvungna att röra sig 

mer, vilket innebär högre intensitet och ett mer konditionsanpassat spel där även spelarna 

                                                 
20H. Andersson, s.912-919. 
21Helena Andersson, Mejlkontakt (8/11-2010) 
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förbättrar sin teknik och speluppfattning. Med mindre smålagsspel tror jag absolut att styrkan 

ökar, även om resultaten från detta test inte visade stora skillnader.  22Som Steven J. Fleck 

även påpekade är det väldigt viktigt med styrka för att öka sin idrottsliga prestation. 23 Styrka 

i lårmuskulaturen är inte bara viktig för att öka prestationen utan även för att förhindra skador. 

Det kan även hjälpa till att öka accelerationen, snabbheten, vändningar osv.24 I en annan 

studie finns även resultat på CMJ-hopp på elitdamfotbollsspelare från Spanien. I tabell 15 ser 

vi att det är väldigt jämnt mellan svenskorna och spanskorna. Endast en centimeter skiljer 

dem åt och jag skulle vilja påstå att svenskarna ligger bra till internationellt vad gäller 

styrketester och resultat från CMJ. I världsrankingen ligger Spanien på 19:e plats. 25

Tabell 15. Resultat från CMJ, visar Sveriges damlandslag och spelare från div 1 & 2 i Spanien. 

 

Test Sverige Spanien 

CMJ (cm) 31,6 32,6 

 

5.4 Anaerob kapacitet 
 

De anaeroba testerna: Beeptestet (FAST), Löpbandet (AST) och Wingate (Wat) är alla bra 

anaeroba tester (enligt studien som presenterades tidigare i arbetet). Som testresultaten visar 

från den vetenskapliga studien Reliability and Validityof the Anaerobic Speed Test and the 

FieldAnaerobicShuttle Test för MeasuringAnaerobicWorkCapacity in SoccerPlayers skulle 

det vara bättre att genomföra beeptestet eller testet på löpbandet för dessa personer. Detta på 

grund av att de två testerna hade en högre reliabilitet är Wingate och det visade även att dessa 

test hade en hög validitet. Jag tror absolut att Wingatetestet är ett bra test för de som är vana 

cyklister eller tränar mycket explosivt. Dock tror jag att fotbollsspelare generellt är ganska 

ovana att cykla och bör göra ett mer fotbollsspecifikt (löpspecifikt) test som testet på 

löpbandet (AST) eller den förkortade versionen av Beep-testet (FAST). 

 

5.5 Teknik 
 

Som jag diskuterade i del I tycker jag att tekniktest är relativt onödiga. Dock är det intressant 

att de har hittat en korrelation mellan Boll 15 meter och Sprint 15 meter.    

 
                                                 
22Paul balsom. Fotbollens träningslära (Svenska fotbollförlaget AB, 2007), s. 110. 
23Steven J. Fleck, Föreläsning (5/11-2010). 
24A. La Torre, s. 80-84. 
25InigoMunika, s. 107-114. 
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Den stora delen där vi har halkat efter tror jag är juniorverksamheten. De allra flesta juniorlag 

genomför inga fysiska tester alls. Vilket sedan blir ett jättekliv för de när de ska börja 

seniorfotboll. Ofta händer det att tjejer blir inskolade för snabbt och inte hänger med i tempot 

vad gäller intensitet och duration. Det gäller dock att inte sätta in fysträningen för tidigt för då 

kan risken vara att andra delar som teknik går bort. Som jag ser det måste en balans skapas 

mellan alla olika delkapaciteter för att spelarna ska utvecklas. 

 

Det blir allt mer populärt med damfotbollen och antalet licenserade spelare blir fler. Det som 

skulle behövas för att damfotbollen skulle växa skulle vara pengar. Om pengarna skulle 

komma in skulle mer tid och fokus läggas på fotboll och den skulle antagligen utvecklas 

enormt. Om det är en sport som kommer att växa i publicitet? Det tvivlar jag på då många lag 

i den nystartade proffsligan redan har fått lägga ned pga. för lite sponsorhjälp. 26

 

 

Det är svårt att jämföra lagen nationellt och internationellt. Under delkapaciteterna aerob och 

styrka tror jag dock att det är en bit kvar för att komma upp till den absoluta toppen (se figur 

8). Mer fysträning flera gånger i veckan så är vi snart ikapp! Inom den tekniska delen tror jag 

även att tjejer generellt kan bli bättre. Det finns inte mycket studier (ännu) gällandes tester för 

de anaerob kapacitet och rörelse, vilka jag uppskattar att vi ligger ganska lika. Vi får inte 

heller glömma bort att Sveriges damlandslag är ett framgångsrikt lag med många 

internationella proffs. Och om juniorverksamheten tar ett större kliv framåt vad gäller den 

fysiska biten är det inte långt till vi klättrar ännu högre upp på listan över världens bästa 

damlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Damfotboll, 22/11-10. http://www.damfotboll.com/nyheter/2010/11/wps-ligan-sakrad-for-2011 

Figur 8. Uppskattning av hur vi i Sverige ligger till nationellt jämfört med de internationella 
topplagen. 

Nationellt 
Internationellt 

Nationellt 

Internationellt 
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Bilaga 1 
 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 

VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  

Ämnesord Synonymer 
Huvudord: Female soccer players, Elite female 

soccer players, professional female soccer 

players. 
Ledord: Anaerob, aerob, agility, flexibility, 

teqnique, power, tests, physiology. 

 

 

VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  

 
Eftersom studien handlar om kravet och kapaciteten för kvinnliga elitfotbollsspelare. 

 

HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 

Databas Söksträng Antal  
träffar 

Antal relevanta 
träffar 

SportDiscus 
Pubmed 

Female soccer players (test) 

Female soccer players (flexibility) 

Female soccer players (explosive) 

Female soccer players (lactate) 

70 st 
13 st 
4 st 
10 

5 st 

2 st 

2 st 

2 st 

 

KOMMENTARER:  

 

Det fanns ganska många vetenskapliga artiklar om damfotboll, mer än väntat. Dock var det inte 

många bra som gick att öppna utan att man behövde köpa dem.   
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Bilaga 2 
 
EXEMPEL FYSPROFILEN 
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Bilaga 3 
 
 
TESTER FYSPROFILEN 
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Bilaga 4 
 
 
ÖVRIGA TESTER 
 

 Testpersonen startar bakom en linje och ska därefter genomföra 5 jämfotahopp. Det gäller att 

inte trilla eller ”stanna” för länge för då gills inte testet.   

5-hopp: 

 

Testpersonerna ska springa så snabbt de kan fram och tillbaka mellan två linjer (avstånd 20 

m) och nudda händerna i marken varje gång de passerat en linje. Den sträckan springs 6 

gånger fram och tillbaka (240m).  

Beeptest- FAST 

 

X ----------------------- X 

               20  m 

 

Gjordes enligt Cunningham och Falkner (1962). Testpersonerna använde sig av handräcket 

och en sele som fästesrunt magen när de sprang. Löpbandet sätts på en hastighet av 214 

m•min 1 . Testpersonerna börjar med att springa och hållahänderna på 

räcket. När de känner sig bekväma släpper de handtagen och tiden sätts igång. Personerna 

springer så länge de kan och när de inte orkar mer tar de hjälp av räcket och selen. 

 

UWingate-(WAT) 

Testpersonerna cyklar så snabbt de kan och när de kommer upp i sin maxfart (som 

observeras) läggs tyngderna på och de ska cykla i 30 sekunder så snabbt de kan. Vikten är 

0,090 kg•kg av kroppsvikt (BW) 1.  

 

UVO2-max på löpband (Treadmill) 

 

Test för att mäta VO2-max på löpband där belastningen höjs eftersom. 
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Treadmill- AST 

 

 
Cooper-test 

3000 meters löpning på tid. 
 
 

 
Yoyo-test 
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Yoyo intermittent endurance test, level 2. 
 
Testpersonerna har en kort aktiv vila på 5 sekunder (2,5 meter) efter varje 40 meter (2 x 20 
meter) med ökande fart för varje gång. 
 

 
 
 
Yoyo intermittent recovery test, level 2 
 
Testpersonerna har en lite längre vila på 10 sekunder efter varje 40 meter (2 x 20 meter med 
ökande fart för varje gång). 
 

 


	Del I, Kapacitetsanalys
	Inledning
	1. Bakgrund
	2. Syfte
	3. Metod
	4. Resultat
	4.1 Aerob kapacitet
	4.2 Anaerob kapacitet
	4.3 Styrka
	4.4 Rörelse
	4.5 Teknik
	-

	5. Diskussion
	1. Bakgrund
	2. Syfte
	3. Metod
	4. Resultat
	4.2 Anaerob kapacitet
	4.3 Styrka
	4.4 Rörelse
	4.5 Teknik

	5. Diskussion
	5.1 Rörlighet
	5.2 Aerob kapacitet
	5.3 Styrka
	5.4 Anaerob kapacitet
	5.5 Teknik

	Referenser
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3
	Bilaga 4

