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Kapacitetsprofil 

1 Inledning 

Detta projekt ingår i kursen Träningslära I (7,5 hp) på Tränarprogrammet vid Gymnastik- och 

idrottshögskolan i Stockholm. Arbetet innehåller en krav- och kapacitetsprofil och är uppdelat 

i två delar. Den första delen (kapacitet) innehåller en kartläggning av de fysiska 

prestationstester som utförs av lag i Juniorallsvenskans elit inom delkapaciteterna aerob 

kapacitet, anaerob kapacitet, styrka, rörlighet och teknik. 

Den andra delen (krav) innehåller en redogörelse över vilka uppmätta värden den 

internationella eliten visar upp inom delkapaciteterna aerob kapacitet, anaerob kapacitet, 

styrka, rörlighet och teknik. 

1.2 Bakgrund 

Faktorerna som avgör om en individ har anlag för en karriär inom professionell fotboll är 

både många och mångfacetterade (Le Gall, Carling, William & Reilly, 2010). Att bestämma 

vilka egenskaper som skiljer utövarna åt kan med ett subjektivt öga vara svårt. Framgång i 

fotboll är även ytterst beroende av en mängd externa faktorer, däribland möjligheterna till att 

träna, att vara skadefri, vilken typ av mentorskap och ledarskap som tillhandahålls under tidig 

ålder samt interna, personliga, sociala och kulturella faktorer (Reilly, Williams, Nevill & 

Franks, 2000). 

Denna komplexitet leder ofta till en oklarhet vad gäller talangutveckling – hur den bör 

bedrivas. Historiskt sett har arbetet ofta baserats på beprövad erfarenhet istället för forskning 

och idéerna finns oftast hos en person i ledande ställning istället för att vara förankrade i 

föreningens ideologi och identitet. 

Inom projektet Tipselit har nu en modell för certifiering av SEF-klubbarnas (föreningen 

svensk elitfotboll) utvecklingsarbete tagits fram. Arbetet har letts av en arbetsgrupp i samråd 

med klubbarnas projektansvariga och har pågått sedan våren 2010. Certifieringens syfte är att 

stödja arbetet med att tydliggöra och kvalitetssäkra klubbarnas arbete, samt framhålla vikten 

av en effektiv, långsiktig och trovärdig talangutveckling inom svensk elitfotboll 

(www.tipselit.se). 

Detta utvecklingsarbete har valts att delas in i två delar: grundläggande träning, 8-15 år, 

och elitförberedande träning, 16-19 år. Denna studie kommer att titta närmre på den 

elitförberedande delen – hur klubbarna kontrollerar och utvärderar spelarnas kapacitet. 

http://www.tipselit.se/�
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2 Syfte 

Syftet med del ett av studien är att kartlägga och utvärdera vilka fysiska prestationstester som 

genomförs av Tipselits juniorlag (de juniorlag vars seniorlag tillhör Allsvenskan eller 

Superettan) inom delkapaciteterna aerob kapacitet, anaerob kapacitet, styrka, rörlighet och 

teknik. 

3 Metod 

För att få aktuell information om vilka fysiska prestationstester som genomförs har kontakt 

tagits via mail och telefon med ansvariga för detta område. Klubbarna som har svarat vid 

kontakt är Magnus Österberg – Hammarby IF FF, Anders Bengtsson – Djurgårdens IF FF, 

John Wall – AIK och Roger Nordstrand – IFK Göteborg. Samtidigt har kontakt tagits via mail 

med Helena Andersson, fysiolog hos SvFF, som bistod med snittvärdet för Yo-Yo IR1 för 

samtliga Tipselits juniorlag. 

4 Resultat 

4.1 Aerob kapacitet 

Den maximala syreupptagningsförmågan (VO2max) är en av de mest använda indikatorerna på 

aerob metabolism och effekt, eftersom det ger en indikation på den funktionella gränsen för 

syre transportsystemet i individer (Svensson & Drust, 2005). Det finns vetenskapliga bevis 

som tyder på att tiden för att återhämta sig efter fotbollens korta och intermittenta 

högintensitetsarbeten är korrelerad till den aeroba effekten. Detta är själva kärnan för den typ 

av arbete som fotbollsspelaren utför under en match (Balsom, 2007). 

Den maximala syreupptagningsförmågan visar sig särskilja spelare av olika nivåer 

(divisionstillhörighet) och positioner på plan, samt vara ett bra verktyg för att utvärdera 

träning. Det är däremot inte den bästa indikatorn på spelarnas förmåga att utföra det 

fotbollsspecifika intermittenta arbetet under match (Svensson & Drust, 2005). 

För att mäta den aeroba kapaciteten använder sig Tipselits juniorlag framförallt av Yo-Yo 

intermittent recovery (IR) test level 1. Yo-Yo IR-testerna har snabbt blivit några av de mest 

omfattande konditionstesterna inom idrottsvetenskapen. På grund av deras specificitet har de 

även i stor utsträckning börjat användas i många lagsporter för att bedöma spelarnas förmåga 

att upprepade gånger kunna utföra högintensivt arbete (Bangsbo, Iaia & Krustrup, 2008).  
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Figur 1. Strukturen för av Yo-Yo intermittent recovery (IR). 

 

Snittvärdet för samtliga Tipselitlag på juniorsidan 2008 var 2192-2240 m (Yo-Yo IR1). Dessa 

resultat är att jämföra med AIK:s juniorlag som 2011 testade 2192 m (2350 m exkl. 

målvakter). Hammarby IF FF använder sig enbart av Coopertestet för att mäta den aeroba 

kapaciteten, där snittet är 11,12 minuter medan Djurgårdens IF FF använder sig av både Yo-

Yo IR1 och Coopertestet. 

4.2 Anaerob kapacitet 

Bangsbo, Mohr och Krustrup (2006) skriver att elitfotbollsspelaren utför 150 – 250 korta 

högintensiva arbetsinsatser under en match, vilket indikerar att den anaeroba 

energiomsättningen är hög under givna perioder. Detta gäller särskilt vid starten av ett arbete, 

vid snabba förändringar i rörelsehastighet samt hopp, nickar och närkamper. Energileveransen 

från de anaeroba processerna spelar kvantitativt en mindre roll än från de aeroba processerna, 

men är däremot ofta avgörande för matchutgången (Balsom, 2007). 

Ingen av klubbarna har rapporterat några prestationstester för denna kapacitet. AIK 

motiverar detta med att denna kapacitet inte är prioriterad i testbatteriet (John Wall, 

konversation via mail 2011-11-23). Resterande klubbar har inte kommenterat detta i 

rapporteringen. 

4.3 Styrka 

Styrka är individens förmåga att utveckla kraft (Gjerset & Annerstedt, 1997), vilket i sin tur är 

beroende av muskelkraft och dess hävarm. Då fotbollens rörelsemönster karaktäriseras av 

snabba riktningsförändringar, acceleration, deceleration, tacklingar och nickdueller är stor 

muskelstyrka direkt avgörande för prestationen (Svensson & Drust, 2005). Generellt sett har 

alla fotbollsspelare behov av förhållandevis stor styrka i de flesta av kroppens muskelgrupper 

och därför bör hela kroppen vara vältränad (Balsom, 2007). 
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AIK använder följande prestationstester inom delkapaciteten styrka: knäböj 1 RM, 

styrkevändning 1 RM, chins, brutalbänk, sprinttest (avstånd inte känt). 

Djurgårdens IF FF använder följande prestationstester inom delkapaciteten styrka: 1-

bensböj på plint, frivändningar och pull-ups, vertikalhopp (på ett och två ben), sprint 30-m 

och 10-m. 

Hammarby IF FF använder följande prestationstester inom delkapaciteten styrka: knäböj, 

chins, dips, brutalbänk, squat jump, counter movement jump (CMJ), CMJ med armpendling 

(a), sprint 10-m, 20-m, 30-m. 
 

 
 

Figur 2. (a) Counter Movement Jump. Testpersonen står med raka ben och händerna på 

höfterna. När testledaren ger klartecken böjer testpersonen hastigt i knäled till 90 graders vinkel 

och hoppar därefter direkt rakt upp utan hjälp av armar. Landningen sker på raka ben och 

plantarflekterade fotleder – ett s.k. rebound. (b) Squat Jump. Testpersonen står med 90 graders 

vinkel i knäleden och händerna på höfterna. Från den positionen hoppar testpersonen rakt upp 

utan hjälp av armar när testledaren ger klartecken. Landningen sker på raka ben och 

plantarflekterade fotleder – ett s.k. rebound. 

 

IFK Göteborg rapporterar inga prestationstester inom delkapaciteten styrka. Deras 

styrketräning fokuserar i denna ålder mest på teknikträning med pinne (1 ggr/v), samt 

styrkeövningar med kroppen som belastning. 

4.4 Rörlighet 

Rörlighet är förmågan att röra leder, och om den är specifik till en eller flera leder (Balsom, 

2007). Utan rörlighet kan inte individen uppnå kontroll – stabilitet – då det inte finns någon 

frihet i rörelsen (Boyle, 2010). 

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.brunel.ac.uk/~spstnpl/BiomechanicsAthletics/CMJSJ.gif&imgrefurl=http://www.brunel.ac.uk/~spstnpl/BiomechanicsAthletics/VerticalJumping.htm&h=622&w=573&sz=6&tbnid=nHRszc9i3L7iZM:&tbnh=82&tbnw=76&prev=/search?q=countermovement+jump&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=countermovement+jump&docid=S4cKjTILYEcSRM&hl=sv&sa=X&ei=hIHOTuz-HYv64QSxj5F0&sqi=2&ved=0CCMQ9QEwAQ&dur=1609�
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 AIK och IFK Göteborg rapporterar att rörlighet testas genom att korrekt kunna utföra en 

parallell knäböj med raka armar. Djurgårdens IF FF testar spelarnas rörlighet genom en profil 

uppbyggd av en sjukgymnast. Hammarby IF FF rapporterar inga prestationstester inom 

delkapaciteten rörlighet. 

4.5 Teknik 

Trots väl utvecklad aerob kapacitet, anaerob kapacitet, styrka och rörlighet blir grenspecifik 

framgång svår att uppnå utan den fotbollsspecifika tekniken (Reilly, Williams, Nevill & 

Franks, 2000). Hammarby IF FF testar spelarnas rörelseteknik med hjälp av Harres test. I 

övrigt inga rapporterade prestationstester inom gällande delkapacitet. 

 

 
 

Figur 3. Beskrivning av Harres test. Harres test kombinerar flera koordinativa egenskaper med 

snabbhet, explosivitet samt rörlighet. Testet innehåller accelerationer, kullerbytta, 

riktningsförändringar samt snabba nedhukningar genomfört i ett visst mönster 

5. Diskussion 

Resultatet visar att monitoreringen av de olika delkapaciteterna differentierar påtagligt mellan 

de olika klubbarna och att det i fallet IFK Göteborg inte är en prioriterad del i 

utvecklingsarbetet. Ur ett nationellt perspektiv skulle en större samordning av de olika 

prestationstesterna vara önskvärt för att lättare kunna jämföra spelarnas kapacitetsprofiler mot 

varandra.  
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Viktigt att påpeka är att resultatet har sina brister i den ofullständiga informationen som 

angivits kring testernas utförande, samt den ytterst bristfälliga informationen kring 

prestationstesternas standardisering. Ingen information anges kring spelarnas kost, sömn och 

träning dagarna innan. Sammantaget skulle påverka reliabiliteten hos de angivna 

prestationsresultaten.  

5.1 Aerob 

Traditionellt sett har svenska klubbar varit väldigt inriktade mot träning av den aeroba 

kapaciteten d v s uthållighetsarbete. Utan att vidare utvärdera träningsmetodiken för 

utveckling av denna delkapacitet överensstämmer resultatet ovan med denna tes. Den aeroba 

kapaciteten får anses som en prioriterad test då det är den enda delkapaciteten samtliga 

klubbar kontinuerligt testar. 

En utbred majoritet av klubbarna använder sig av Yo-Yo IR test för att testa den aeroba 

kapaciteten, vilket får ses som ett väldigt fotbollsspecifikt test på det intermittenta arbetet som 

utförs på fotbollsplanen. Coopertestet som Hammarby IF FF använder har däremot inte alls 

samma validitet, då det karaktäriseras av ett regelbundet arbete utan riktningsförändringar.  

Ett sätt för klubbarna att testa både den aeroba kapaciteten och effekten skulle kunna vara 

att i anslutning till Yo-Yo IR test även använda sig av en direkt mätning av VO2max för att 

senare kunna korrelera dessa. 

5.2 Anaerob 

Arbetet en fotbollsspelare utför omfattas mest av promenader och lågintensiv löpning, vilket 

kräver en begränsad energiomsättning. Denna energi kommer främst från det aeroba systemet 

som sett till kvantitet är den dominerande energileverantören. Däremot de 150 – 250 korta 

högintensiva arbetsinsatserna som utförs under en match (Bangsbo m.fl., 2006), är väldigt 

beroende av det anaeroba systemets förmåga att snabbt alstra energi. Studier av Mohr, 

Krustrup & Bangsbo (2003) visar på att den internationella senioreliten utförde 28 % mer 

högintensiva löpningar (2,43 mot 1.90 km) och 58 % mer sprinter (650 mot 410 m) jämfört 

med professionella spelare av en lägre standard. Det är således tydligt att förmågan att utföra 

en stor mängd högintensivt arbete skiljer förstklassiga spelare från spelare av lägre standard. 

Den energi som krävs för en enskild kortvarig (< 10 s) sprint alstras via anaeroba vägar 

genom nedbrytning av intramuskulärt phosphokreatin samt genom glykogenolysen med laktat 

som en slutprodukt. Det bör dock noteras att anaerob glykolys aktiveras innan 

phosphokreatinets lager är uttömda. Energiförsörjningen under en enda sprint skiljer sig 
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därför jämfört med upprepade sprinter utförda i ett intermittent mönster. Därför krävs testning 

som både innehåller enstaka och upprepade sprintbedömningar (Svensson & Drust, 2005). 

 Ur detta perspektiv är det anmärkningsvärt att de svenska klubbarna visar upp en sådan 

brist i testandet av den anaeroba delkapaciteten. Till klubbarnas försvar däremot måste sägas 

att många av de anaeroba testerna som erbjuds handlar främst om ett uttömmande arbete 

vilket testar den anaeroba kapaciteten. Med det menas den största mängd energi kroppen totalt 

kan utvinna under ett maximalt arbete utan syre. Denna testning saknar relevans för arbetet 

som genomförs på fotbollsplanen, då det inte bara återspeglar förmågan att skapa energi 

anaerobt, utan även på förmågan att fortsätta arbeta trots en surare och surare miljö inne i 

musklerna p.g.a. mjölksyran. Denna situation uppstår sällan i ett intermittent arbete likt 

fotbollens. Detta bekräftas även av studier genomförda av Bangsbo m.fl. (2006) som visar på 

en blodlaktatspridning mellan 2 – 10 mmol/l hos fotbollsspelare under matchspel. 

Desto intressantare skulle vara att få en bild av den aeroba effekten, vilket innebär den 

största mängden energi per tidsenhet som spelaren kan utvinna utan hjälp av syre. Den 

anaeroba effekten kan bara upprätthållas i 5-10 sekunder, innan lagret måste återställas med 

hjälp av aeroba processer. Detta är både relevant och specifikt för fotboll. 

Trots, som tidigare nämnts, Yo-Yo IR testernas förmåga att bedöma spelarnas förmåga att 

upprepade gånger kunna utföra högintensivt arbete uppmärksammar studien detta 

utvecklingsområde för den fotbollsrelaterade forskningen – att hitta en relevant och specifik 

prestationstest för den anaeroba effekten som kan sättas som en ”golden standard”. Detta 

skulle facilitera klubbarnas styrning och utvecklingsarbete av denna delkapacitet.  

5.3 Styrka 

Styrketesterna som används av klubbarna differentierar även fast en viss överenstämmelse får 

sägas finnas. Det få ses som ytterst anmärkningsvärt att IFK Göteborg överhuvudtaget inte 

prioriterar denna del i utvecklingsarbetet.  Som tidigare nämnts i studien så skriver Svensson 

och Drust (2005) att fotbollens rörelsemönster karaktäriseras av snabba riktningsförändringar, 

acceleration, deceleration, tacklingar och nickdueller är stor muskelstyrka direkt avgörande 

för prestationen. Hoff och Helgerud (2004) visar att det finns en stor korrelation mellan 

spelarens maximalstyrka i knäböj och sprint- och spänstförmågan, vilket är anledningen till att 

författaren har valt att placera prestationstester som drivs av det anaeroba alaktacida under 

delkapaciteten styrka. 
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 Den stora variationen av styrketester för både över- och underkropp överensstämmer med 

Balsoms (2007) åsikt om att generellt sett har alla fotbollsspelare behov av förhållandevis stor 

styrka i de flesta av kroppens muskelgrupper och därför bör hela kroppen vara vältränad. 

5.4 Teknik 

Den brist på tekniktester som till att tillgå får anses ha sin naturliga förklaring i fotbollens 

komplexitet. Forskningen inom isolerade moment som skott och passning ur biomekaniska 

perspektiv är dock inte obefintlig.  

Harres test prövar rörelsetekniken med ett innehåll av accelerationer, kullerbytta och 

riktningsförändringar. Men det testar smidighet och rumsuppfattning. Det idrottsspecifika i 

detta test kan emellertid diskuteras. 

5.5 Rörlighet 

Informationen gällande rörelsetester var aningen begränsad, vilket kan ha sin förklaring i 

deras brist på reliabilitet. Eftersom det är svårt att göra testerna standardiserade så för 

testledaren bestämma hur testerna skall gå till och att de då genomförs på samma sätt varje 

gång. Det är det enda sättet att få de olika testtillfällena att bli så lika som möjligt.  

AIK och IFK Göteborg rapport om att rörlighet testas genom att korrekt kunna utföra en 

parallell knäböj med raka armar får dock anses uppfylla krav på både reliabilitet och validitet 

för fotbollen, då en rörlighetsbegränsning i höft- och fotled påverkar förmåga att samla kraft 

och således din prestation. 

Kravprofil 

1 Bakgrund 

Den europeiska fotbollsunionen, UEFA, anordnar varje år U17-EM och U19-EM. Mästerskap 

där den nationella eliten av ungdomsspelare får möta den internationella motsvarigheten. Att 

Sverige inte kvalificerade sig till dessa mästerskap en enda gång under 2000-talet får både 

anses anmärkningsvärt och beklämmande. Det accentuerar även behovet av en tydlig 

omvärldsanalys och strategi för att vi ska kunna närma oss övriga nationer på denna nivå i 

denna ålder. 

 Den nationella prestigen som ett deltagande i dessa turneringar ger får här ses som 

sekundärt, då detta handlar om en större fråga: att förbereda våra ungdomsspelare för vad som 

väntar som senior – den elitförberedande delen av talangutvecklingen. 
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2 Syfte 

Syftet med del två av studien är att redovisa samt utvärdera kraven från omvärlden. Redogöra 

för vilka testvärden spelarna på den absoluta elitnivån inom internationell juniorfotboll har 

inom delkapaciteterna aerob kapacitet, anaerob kapacitet, styrka, rörlighet och teknik. 

3 Metod 

Informationen har sökts via de idrottsvetenskapliga databaserna PubMed och SportDiscus. 

Kontakt har även tagits med Renaldo Landburg och Patrick Ladru, tidigare tränare i AFC 

Ajax, för tillhandahållande av testresultat från den holländska elitakademin. Även Blackburn 

Rovers FC, Fulham FC och Tottenham Hotspur FC har kontaktats. Dessvärre har resultaten 

inte hunnit komma in från dessa klubbar innan slutförandet av denna studie. 

4 Resultat 

4.1 Aerob kapacitet 

Beep-test är en progressiv test på 20 m som mäter den aeroba effekten. Den bygger på den 

fysiologiska bakgrunden att en viss löphastighet kräver en viss syreupptagning. Genom 

tidsangivelse på signal kortas tidsintervallen successivt ner, vilket kräver mer av testpersonen. 

När denne sedan kapitulerar erhåller testpersonen ett värde som genom omvandling kan skatta 

individens maximala syreupptagning, VO2max. VAM-EVAL track test genomförs på en 400-

metersbana med koner utplacerade var 20 m. Likt Beep-testet används en signal för att ange 

tidsintervallet då testpersonen måste passera kon. 
 
Tabell 1. Kartläggning av testvärden för den aeroba delkapaciteten funna i forskningsartiklar. 
 
Författare (År) Ålder Nivå Land Test Resultat 
Mujika, m.fl. 

(2009) 18.4 ± 0.9  Tercera Divsion 
Senior (div. 4) Spanien YYIR L1 2092 ± 260 (m) 

Reilly, m.fl. 
(2000) 16.4  U17-landslag England Beep Test 59.0 ± 1.7 (ml • 

kg-1 • min-1) 
Vaeyens, m.fl. 

(2006) U16 Junior (div. 1-2) Belgien Beep Test 50.84 ± 5.15(ml 
• kg-1 • min-1) 

Le Gall, m.fl. 
(2010) 15.4 ± 1.5  U16-landslag Frankrike VAM-EVAL 

Track Test 
59.2 ± 3.2 (ml • 

kg-1 • min-1) 
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4.2 Anaerob kapacitet 
 
Tabell 2. Kartläggning av testvärden för den anaeroba delkapaciteten funna i forskningsartiklar. 
 
Författare (År) Ålder Nivå Land Test Resultat 
Mujika, m.fl. 

(2009) 18.4 ± 0.9  Tercera Divsion 
Senior (div. 4) Spanien - - 

Reilly, m.fl. 
(2000) 16.4  U17-landslag England 7 • 30 m sprints, 

20 s rest 

Mean Score 6.42 ± 0.16 s 
Fatigue Index 0.25 ± 0.19 s 
Speed End. 6.24 ± 0.19 s 

Vaeyens, m.fl. 
(2006) U16 Junior (div. 1-2) Belgien Shuttle Tempo 

Runs, 300 m 67.5 ± 3.8 s 

Le Gall, m.fl. 
(2010) 15.4 ± 1.5  U16-landslag Frankrike Last 10-m of a 

40-m sprint 2716 ± 666 W 

 
Den anaeroba testen Reilly m.fl. (2000) använde sig av är utvecklad av Bangsbo (2004). 

Testresultaten redovisar både bästa tid på 30 m (av 7 st), medelvärdet samt ett trötthetsindex. 

Trötthetsindexet beräknas genom att subtrahera den snabbaste tiden av de två första spurterna 

från de två långsammaste tiderna för de sista spurterna. Le Gall m.fl. (2010) testade den 

anaeroba effekten genom att mäta tiden på de sista 10 meterna av en 40-m sprint. Medan 

(Vaeyens, Malina, Janssens, Van Renterghem, Bourgois, Vrijens & Philippaerts, 2006) 

använde sig av en 300-meterssprint uppdelat på fem efterföljande etapper på 10, 20, 30, 40 

och 50 m utan vila. 

4.3 Styrka 
Tabell 3. Kartläggning av funna testvärden för delkapaciteten styrka. Hammarby IF FF J är referensvärde. 

Författare (År) Ålder Nivå Land Test Resultat 

Mujika, m.fl. 
(2009) 18.4 ± 0.9  Tercera Divsion 

Senior (div. 4) Spanien 

15-m sprint a 
15-m agility 

CMJ  
CMJ (a)  

7.17 ± 0.22 (m • s-1) 
4.89 ± 0.14 (m • s-1) 

43.9 ± 4.8 cm 
51.8 ± 4.8 cm 

Reilly, m.fl. 
(2000) 16.4  U17-landslag England 

5-m sprint 
15-m sprint 
25-m sprint 
30-m sprint 
40-m agility 

CMJ (a) 

1.04 ± 0.03 s 
2.44 ± 0.07 s 
3.67 ± 0.13 s 
4.31 ± 0.14 s 
7.78 ± 0.18 s 

55.80 ± 5.82 cm 

Vaeyens, m.fl. 
(2006) U16 Junior (div. 1-2) Belgien 

30-m sprintb 

SVJc 

SBJd 

3.9 ± 0.2 s 
44.7 ± 5.0 cm 

201.5 ± 13.6 cm 

Le Gall, m.fl. 
(2010) 15.4 ± 1.5  U16-landslag Frankrike 

10-m sprint 
20-m sprint 
40-m sprint 

CMJ (a) 

1.82 ± 0.10 s 
3.06 ± 0.16 s 
5.40 ± 0.29 s 
50.6 ± 6.4 cm 

Hammarby IF 
FF J 16-18 år J-Allsvenskan Sverige 

10-m sprint 
20-m sprint 
30-m sprint 

CMJ  
CMJ (a) 

1.74 s 
3.00 s 
4.19 s 

36.7 cm 
44.9 cm 

 

a 3-m flygande start, b flygande start, c standing vertical jump, d standing long jump  
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Figur 1. Agilitybana för testning av förmågan att ändra riktning, Mujika m.fl. (2009). Hindret på 

banan som spelarna skulle ta sig över var 0.5 m. Denna agilitybana testar styrka, acceleration, 

koordination och balans. 

 

Beskrivningen av hopptesterna genomförda av Vaeyens m.fl. (2006) är ofullständiga och 

påverkar därför testets reliabilitet då det försvårar ett standardiserat utförande ur ett tekniskt 

perspektiv. En beskrivning av agilitybanan som Mujika m.fl. (2009) använde hittas i figur 1. 

4.4 Rörlighet 
 
Tabell 4. Kartläggning av funna testvärden i forskningsartiklar för delkapaciteten rörlighet. 
 
Författare (År) Ålder Nivå Land Test Resultat 
Mujika, m.fl. 

(2009) 18.4 ± 0.9  Tercera Divsion 
Senior (div. 4) Spanien - - 

Reilly, m.fl. 
(2000) 16.4  U17-landslag England - - 

Vaeyens, m.fl. 
(2006) U16 Junior (div. 1-2) Belgien Sit and reach 

(SAR) 23.2 ± 7.1 cm 

Le Gall, m.fl. 
(2010) 15.4 ± 1.5  U16-landslag Frankrike - - 

 
SAR genomförd av Vaeyens m.fl. (2006) är inte specificerad efter typ – d v s standard eller 

modifierat SAR-test. Vid den modifierade SAR går det endast att erhålla positiva värden, då 

den bortser från antropometriska faktorer och börja mätningen vid fingerspetsarna.  Övriga tre 

artiklar redovisade inga rörlighetstester. 

4.5 Teknik 
 
Tabell 5. Kartläggning av funna testvärden i forskningsartiklar för delkapaciteten teknik. 
 
Författare (År) Ålder Nivå Land Test Resultat 
Mujika, m.fl. 

(2009) 18.4 ± 0.9  Tercera Divsion 
Senior (div. 4) Spanien Ball-15m 3.79 ± 0.32 (m • s-1) 

Reilly, m.fl. 
(2000) 16.4  U17-landslag England Slalom Dribble 

Shooting Test 
15.49 ± 0.50 s 

16.06 ± 3.45 points 
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Vaeyens, m.fl. 
(2006) U16 Junior (div. 1-2) Belgien 

Lobbing 
Dribbling 
Shooting 
Juggling 

23.1 ± 4.6 points 
16.5 ± 1.3 s 

23.8 ± 2.7 points 
135.9 ± 59.4 st 

Le Gall, m.fl. 
(2010) 15.4 ± 1.5  U16-landslag Frankrike - - 

 
Dribblingsbanan (Mujika m.fl., 2009) för testning av den tekniska delkapaciteten är 

densamme som agilitybanan (se figur 1). Utöver detta ska bollen slås under hindret och 

spelaren hoppa över. Efter genomförd bana ska spelaren placera bollen i ett av de två målen 

som står på ett diagonalt avstånd på sju meter.  

Reilly m.fl. (2000) testade den tekniska delkapaciteten genom skottprecision och 

slalomdribbling. I skottesten handlade det om att träffa en av nio olika symboler från ett 

avstånd på 8.23 m. Den maximala poängen för nio skott var tjugosju. Slalombanan innebar att 

navigera sig fram med bollen runt en serie av koner fram till en markering och tillbaka till 

starten. För en närmre beskrivning av de olika momenten Vaeyens m.fl. (2006) testade 

studera ’A multidisciplinary selection model for youth soccer: the Ghent Youth Soccer 

Project’. 

5 Diskussion 

5.1 Aerob 

Testvärdet på Yo-Yo IR-testen för juniorerna i Athletic Club Bilbao (se tabell 1), Mujika m.fl. 

(2009), visade på ett värde av 2092 ± 260 (m). Detta att jämföra med det tidigare angivna 

2192 – 2240 (m) för samtliga Tipselitlag på juniorsidan eller 2350 (m) för AIK:s juniorlag. 

Detta får ses som glädjande för svensk fotboll, men det kan vara klokt att inte dra alltför stora 

växlar av resultatet. Spelarna i Athletic Club Bilbao testades två veckor in på försäsongen, 

efter 5-6 veckors semester. Detta för att eliminera effekten av träningsgrad och intensitet. Som 

tidigare angivits är informationen kring de svenska testernas standardisering kring kost, sömn 

och träningsmängd dagarna innan testen vag. Skillnader i Yo-Yo IR-resultat har rapporterats 

bero på träningsgrad, period av säsongen och explosiv styrka i de nedre extremiteterna hos 

manliga fotbollsspelare (Mujika m.fl., 2009). 

 Mujika m.fl. (2009) testade även seniorerna i Athletic Club Bilbaos representationslag 

under denna period av försäsongen, vilket gav testvärdet 2414 ± 456 (m). Detta får i denna 

studies ljus ses som referensvärdet för manliga elitspelare och i jämförelse med samma klubbs 

juniordito belyser detta glappet mellan krav och kapacitet för juniorelitspelare strävandes att 

nå senioreliten. 



15 
 

 Vad gäller artiklarnas samlade värden för den aeroba effekten, VO2max, på 59.2, 59.0 och 

50.84 (ml • kg-1 • min-1) kan dessa jämföras med referensvärdet för Allsvenska spelare som 

ligger på 65 (ml • kg-1 • min-1), (Jonas Hellberg, konversation via mail 2011-11-10). 

Fastställandet av en fotbollsspelares maximala syreupptagningsförmåga är viktig, eftersom 

syretransportsystemet ligger till grund för spelarens möjlighet att orka spela i nittio minuter 

samt dennes förmåga att återhämta sig mellan korta perioder av högintensivt arbete. Den är 

också relaterad till den totala mängden arbete som utförts under en match, där förbättringar i 

VO2max motsvarar en ökning av den totala sträckan som en spelare springer under match 

(Svensson & Drust, 2005). 

Med anledning av de svaga resultaten för de belgiska elitspelarna (Vaeyens m.fl., 2006) får 

frågetecken resas för vilken klass dessa spelare var av. Detta kastar även en skugga på resten 

av resultaten redovisade ur den belgiska studien. 

5.2 Anaerob 

Resultatet av redovisningen av den anaeroba delkapacitetens prestationstester belyser studiens 

reflektion och uppmärksammade utvecklingsområde i del 1 – den brist på anaeroba 

prestationstester som kan hållas som golden standard. Värdena i de olika testerna redovisade 

är väldigt svåra att jämföra och ur en kravprofils perspektiv då svåra att arbeta med. 

Den intressantaste av dessa anaeroba prestationstester är den använd av Le Gall m.fl. 

(2010), då den uttrycker spelarens förmåga att arbeta explosivt under kort tid, samt förmågan 

att återhämta sig mellan dessa arbeten, likt fotbollens matchkaraktär. Ett högt trötthetsindex 

tyder på att spelare visar inkonsekvens i sin sprintprestanda och därmed en dålig förmåga att 

återhämta sig från explosivt arbete. Viktigt att poängtera är att det är både anaeroba och 

aeroba processer verksamma i återhämtningsarbetet. 

5.3 Styrka 

Reilly m.fl. (2000) menar att spelarens snabbhet på 15 m är en av de mest särskiljande 

faktorerna mellan engelska juniorer som inte erbjuds proffskontrakt, med de som erhåller 

kontrakt vid åldern 16 – elitspelarna. Den absolut viktigaste faktorn för en elitspelare och den 

största tillgången i arbetet med talangidentifiering är spelarens agility – förmåga att snabbt 

ändra riktning – en faktor som tidigare beskrivits bero på en mängd olika egenskaper och 

faktorer. Detta illustrerar behovet av att även här skapa eller forma en typ av generell 

agilitytest så att en tydligare jämförelse kan göras mellan agilitytesterna. 
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Hammarby IF FF J visar bättre resultat på 10 och 20 m jämfört med de franska spelarna 

från det nationella elitinstitutet Clairefontaine i den longitudinella studien gjord av Le Gall 

m.fl. (2010). Detta beror dock troligtvis på åldersdifferensen mellan de svenska och franska 

juniorerna. Anmärkningsvärt är dock att de franska spelarna hoppar högre i CMJ (a), då 

spänst och acceleration har en hög korrelation.  

Mujika m.fl. (2009) rapporterar ingen påtaglig skillnad i resultat mellan juniorer och 

seniorerna i Athletic Club Bilbao vad gäller CMJ (a), vilket indikerar att detta inte är en 

betydande faktor när det kommer till att särskilja juniorer och seniorer. 

5.4 Teknik 

Studien förklarade tidigare bristen på tekniktester med att fotbollen är så pass komplex att 

detta är svåra att skapa, än mindre att standardisera. Detta åskådliggörs i denna del (se tabell 

5), där ett frågetecken får sättas efter prestationstesternas validitet. Den belgiska studien har 

exempelvis förmågan att lobba och jonglera med i sitt testbatteri. 

5.5 Rörlighet 

Den nästintill uteblivna redovisningen av resultaten i rörlighetstesterna motiveras likt tidigare 

med testernas brist på reliabilitet. AIK och IFK Göteborg test av förmågan att utföra ett 

korrekt parallell-knäböj med stången över huvud får anses som den bästa indikatorn för en 

funktionell rörlighet då både rörlighet i höft-, höftled, hamstrings samt även bröstrygg. 

5.6 Egen kravprofil 

Efter genomförd studie har författaren erhållit en större insikt för de olika delkapaciteternas 

betydelse för idrotten. Mot denna bakgrund har denne valt att redogöra för sin syn och 

prioritering. 
 

Diagram 1. Kravprofil av de olika delkapaciteterna efter författarens syn. 
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Bilaga 1 

 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING FÖR KRAVANALYS 
 
Syfte: Syftet med del två av studien är att redovisa samt utvärdera kraven från omvärlden. 

Redogöra för vilka testvärden spelarna på den absoluta elitnivån inom internationell 

juniorfotboll har inom delkapaciteterna aerob kapacitet, anaerob kapacitet, styrka, rörlighet 

och teknik. 

 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
aerobic, anaerobic, strength,  flexibility, 
technique, agility, soccer, test, yo-yo-test, elite, 
youth 
 
 

Oxygen consumption 
Oxygen uptake 
 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Då de relaterar till de olika delkapaciteterna. 

 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

PubMed 
SportDiscus 

Soccer and Aerobic power 
Soccer and Anaerobic power 
Soccer and Yo-yo-test 
Soccer and Oxygen consumption 
Elite youth soccer players and Physical fitness 
Soccer and Physiological profile 

  

 
KOMMENTARER:  
Då forskningen är så stor inom detta område är går arbetet att göra hur stort som helst. Svårigheten 
har varit att hinna läsa allt som man vill läsa, då det är väldigt intressant.  
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