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Kapacitetsanalys 

Inledning 
Detta arbete ingår 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 kraven inom fotboll 

som ställs på den absoluta världseliten. 

 

1. Bakgrund 
Denna del ett av arbetet innehåller en kartläggning över vilka prestationstester (fystester) 

som utförs av klubbarna i den högsta serien i Sverige – Allsvenskan.  

 

Vid Ordförandekonferensen i Svenska Fotbollsförbundet 2005 konstaterades att svensk 

klubbfotboll på herrsidan försämrat sin position till övriga Europa de senaste åren. År 1989 

låg Sverige på en tionde plats på UEFA:s klubbranking, en position som hade försämrats 

till en tjugofjärdeplats år 2004.1

- Elitföreningarna 

 I ett led att förbättra svensk klubbfotboll inrättades år 2006 

Elitprojektet, som skulle sträcka sig över åren 2007-2010 med mål att förbättra och 

utveckla svensk klubbfotboll på elitnivå. Elitprojektet 2007-2010 består av fem olika 

delområden: 

- Elittränarna 

- Talangutveckling i elitföreningarna 

- Tränarutbildningen 

- Riksinstruktörs- och Talangutvecklingsorganisationen2

 

 

För Elitprojektets räkning inom delområdet ”Elittränarna” har tidigare forskning på 

Allsvenska klubbar utförts i syfte att ta reda på hur svenska elitspelare står sig i jämförelse 

                                                 
1 Svenska Fotbollförbundet, Herrprojektet <http://svenskfotboll.se/svensk-fotboll/elitprojektet/elitprojektet-
2007-2010/herrelitprojektet/> (Acc. 2010-11-16) 
2 Svenska Fotbollförbundet, Elitprojektet 2007-2010: Vår största satsning <http://svenskfotboll.se/svensk-
fotboll/elitprojektet/elitprojektet-2007-2010/> (Acc.2010-11-16) 
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med internationell elitnivå gällande fysisk kapacitet.3 Ytterligare ett led i detta projekt 

genomfördes 2008 då en sammanställning över vilka prestationstester som utförs av de 

Allsvenska klubbarna gjordes med målsättning att skapa gemensamma tester, en 

testmanual och en testbank med testvärden för att på så sätt höja nivån på Allsvenskan.4

2. Syfte  

 

 

Syftet med arbetet är att redovisa samt utvärdera vilka prestationstester som genomförs 

inom de olika fysiska delkapaciteterna (aerob, anaerob, styrka, teknik och rörlighet) av de 

Allsvenska klubbarna. 

 

3. Metod 
För att få aktuell information från 2010 om vilka prestationstester som genomförs i de 

olika Allsvenska klubbarna har kontakts tagits med tränarna som är ansvariga för den 

fysiska träningen i laget via telefonsamtal och e-mail. Klubbarna som har svarat på kontakt 

är Helsingborgs IF (Christer Olsson), BK Häcken (Pontus Ekblom) och Malmö FF (Simon 

Hollyhead). Kontakt har även tagits med Thomas Lindholm på Bosön som gjorde en 

sammanställning över vilka prestationstester som utfördes i de Allsvenska klubbarna 2008. 

Svaren har sedan sammanställts i både skrift- och tabellform.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
3 Johnny Nilsson, Fysisk kapacitetsprofil hos manliga seniorelitfotbollspelare: Analys av tre Allsvenska lag 
höstsäsongen 2007 (Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, 2008) s. 5. 
4 Lindholm Thomas, Bosön Idrottsfolkhögskola 
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4. Resultat 
 

4.1 Aeroba tester 
De aeroba tester som genomförts av de olika klubbarna är: 

 

Coopertest  

Löptest som beräknar den maximala syreupptagningsförmågan där tittar på hur långt en 

person springer på 12 minuter, alternativt vilken tid testpersonen får på sträckan 3000 

meter.5

Beep-test 

 

Ett progressivt löptest där en 20-meterssträcka springs fram och tillbaka. Testet kan 

användas för att beräkna maximal syreupptagningsförmåga samt få en uppfattning om 

testpersonens aeroba kapacitet.6

 

  

YO-YO-test 

Intermittent uthållighetstest som liknar Beep-testet med skillnaden att YO-YO testet sägs 

vara mer specifikt för fotbollen. Detta på grund av det, förutom den ordinarie 20 

meterssträckan, även finns en 5 meterssträcka där testpersonen ”joggar”.7

 

 

Löpband VO2-max 

Löptest på rullband där testpersonens maximala syreupptagningsförmåga mäts med hjälp 

av elektronisk apparatur.8

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Helena Bellardini, Anders Henriksson, Michail Tonkonogi, Tester och mätmetoder för idrott och hälsa 
(Stockholm: SISU idrottsböcker, 2009) 
6 Johnny Nilsson & Mårten Fredriksson, Testmanual funktionella tester(Stockholm, Gymnastik- och 
Idrottshögskolan, 2003) 
7 Bangsbo Jens, YO-YO intermittent uthållighetstest (Svenska FotbollFörlaget AB, Holmbergs i Malmö AB, 
2005) 
8 Nilsson, 2008, s. 13-14. 
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2008 (se tabell 1): Sex av elva Allsvenska lag använde sig av YOYO-test för att bestämma 

den aeroba förmågan (Helsingborgs IF, Örebro SK, GAIS, Kalmar FF, AIK, IFK 

Norrköping). Fyra av elva valde att använda sig av Coopertest (Malmö FF, Gefle IF, IFK 

Göteborg, AIK) och lika många av test på löpband (Gefle IF, Djurgårdens IF, GAIS, 

Hammarby IF). Ett lag använde sig av Beep-test (Malmö FF). Fyra av lagen använde sig 

också av två olika aeroba tester (Malmö FF, AIK, GAIS, Gefle IF).9

 

 

Tabell 1 – Aeroba tester genomförda av de Allsvenska klubbarna 2008 
 
 Coopertest YoYo-test Beep-test Löpband 
AIK X X   
Djurgårdens IF    X 
GAIS  X  X 
Gefle IF X   X 
IFK Göteborg X    
Hammarby IF    X 
Helsingborgs IF  X   
Kalmar FF  X   
Malmö FF X  X  
IFK Norrköping  X   
Örebro SK  X   
 

 

2010 (se tabell 2): Två av de tre kontaktade lagen använde sig av YOYO-test 

(Helsingborgs IF10, BK Häcken11) för att bestämma den aeroba förmågan, medan det tredje 

laget (Malmö FF12

 

) använde sig av löpband för att bestämma VO2-max. 

Tabell 2 – Aeroba tester genomförda av de Allsvenska klubbarna 2010 
 
 Coopertest YoYo-test Beep-test Löpband 
Helsingborgs IF  X   
BK Häcken  X   
Malmö FF    X 

 

 

 
 
 

                                                 
9 Lindholm 
10 Olsson Christer, fystränare Helsingborgs IF 
11 Ekblom Pontus, fystränare BK Häcken 
12Hollyhead Simon, fystränare Malmö FF 
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4.2 Anaeroba tester 
De anaeroba tester som genomförts av de olika klubbarna är: 

 

150 meter löpning 

En bana på 30 meter springs fram och tillbaka fem gånger.13

 

 

8 x 40 meters test  

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

av sprint, vändning, och sprintuthållighet.14

 

 

2008 (se tabell 3): Två av elva lag använde sig av 150 meters löpning för att bestämma den 

anaeroba förmågan (Malmö FF, Örebro SK). Övriga lag uppger inget utförande av 

anaeroba tester. 15

 

 

Tabell 3 – Anaeroba tester genomförda av de Allsvenska klubbarna 2008 
 

 150 meter 8 x 40 meter 
AIK   
Djurgårdens IF   
GAIS   
Gefle IF   
IFK Göteborg   
Hammarby IF   
Helsingborgs IF   
Kalmar FF   
Malmö FF X  
IFK Norrköping   
Örebro SK X  
  

 

2010 (se tabell 4): Ett lag använde sig av 8 x 40 meter för att bestämma den anaeroba 

förmågan (BK Häcken). 16

 

 Övriga lag uppgeringet utförande av anaeroba tester. 

Tabell 4 – Aeroba tester genomförda av de Allsvenska klubbarna 2008 
 
 150 meter 8 x 40 meter 
Helsingborgs IF   
BK Häcken  X 
Malmö FF   

                                                 
13Fysprofilen<http://www.fysprofilen.se> (Acc. 2010-11-17) 
14 Ekblom 
15 Lindholm 
16 Ekblom  
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4.3 Styrka 
De styrketester som genomförts av de olika klubbarna är: 

 

Chins 

Chins avser att testa styrkan i breda ryggmuskeln och främre överarmsmuskulaturen.  

 

Dips 

Dips avser att testa styrkan i bröstmuskulaturen, axelmuskulaturen samt bakre 

överarmsmuskulaturen. 

 

Brutalbänk 

Brutalbänken avser att testa bukmusklerna samt höftflexorernas styrka och 

styrkeuthållighet. 

 

Vertikalhopp (SQ, CMJ) 

Vertikalhopp avser testa och värdera explosiv styrka i benmuskulaturen.17

 

 

Bänkpress 

Bänkpress avser mäta styrkan i främst bröstmuskulatur och bakre överarmsmuskulaturen.  

 

Knäböj 

Knäböj avser mäta styrkan i muskulaturen i fram- och baksida lår.  

 

Frivändning 

Frivändning avser mäta den explosiva styrkan i under- och överkropp.  

 

Sprint 10 + 30 meter 

Sprint avser mäta snabbhet och explosivitet.18

 

 

Plankan  

Plankan avser mäta styrkan i bålmuskulaturen. 

 

                                                 
17 Nilsson & Fredriksson 
18Fysprofilen 
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Ettbens-längdhopp 

Ettbens-längdhopp avser mäta balans och explosivitet.19

 

 

2008 (se tabell 5): Knäböj och sprint 10 och 30 meter var de tester som flest Allsvenska 

klubbar utförde inom delkapaciteten styrka. 
 
 
Tabell 5 – Styrketester genomförda av de Allsvenska klubbarna 2008 
 
 Knäb. Friv. Vert. 

Hopp 

Bänk Chins Dips Brutal Plank Enben Sprint 

AIK   X X   X   X 

Djurg IF X X  X      X 

GAIS X  X       X 

Gefle IF X X X       X 

IFK Göte X X   X  X    

Ham IF X  X  X X X   X 

Helsing IF X  X X X X X   X 

Kalmar FF X X X X      X 

Malmö FF X X X X X X X   X 

IFK Norr X X        X 

Örebro SK   X X   X   X 

 

  

2010 (se tabell 6): De fystester som de Allsvenska klubbarna utförde inom delkapaciteten 

styrkavarierade.  

 
Tabell 6 – Styrketester genomförda av de Allsvenska klubbarna 2008 
 
 Knäb. Friv. Vert. 

Hopp 

Bänk Chins Dips Brutal Plank Enben Sprint 

BK Häcken   X  X  X    

Helsingb IF X    X  X X X X 

Malmö FF   X X       

 

 

                                                 
19 Olsson  
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4.4 Teknik 
 

Harres test 

Ett snabbhetskoordinativt test som pågår i ca 10-15 sekunder och innehåller 

kroppsrotationer, accelerationer, riktningsförändringar och hopp.  

 

2008: Två av elva lag använde sig av Harres test för att bestämma den tekniska förmågan 

(AIK, Malmö FF). Övriga lag uppger inga teknik-tester.20

 

 

2010: Uppger inga lag utförande av teknik-tester.   

 

4.5 Rörlighet 
2008: Uppger inget av de Allsvenska lagen att de utför tester för rörlighet. 

 

2010: BK Häcken är enda lag som uppger att de utför rörlighetstester, och de är 

individbaserade utifrån spelarens behov.21

 

 Övriga lag uppger inget utförande av 

rörlighetstester.  

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

                                                 
20 Lindholm 
21Ekblom 
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5. Diskussion 
I denna del ett av min uppsats har jag redovisat vilka prestationstester som utförs av de 

svenska seniorelitklubbarna på herrsidan. Den sammanställningen som ligger till grund för 

presentation av data från 2008 innehåller representation från fyra av fem delkapaciteter, 

medan data från 2010 innehåller representation från alla fem delkapaciteterna. Det ska 

tilläggas att resultaten har sina brister då informationen kring en del tester och testresultat 

har varit ofullständig. 

 

Vilka aeroba tester klubbarna använder sig av varierar. Fotboll är en idrott där arbetet 

varierar i intensitet, det vill säga är intermittent22

 

, och min åsikt är att de bästa aeroba 

testen är de som är mest lika denna typ av arbete. Därför tycker jag att YOYO-testet är det 

bästa testet för att mäta den fotbollsspecifika aeroba förmågan, då det innehåller både 

intermittent högintensiv löpning, start och stopp, samt jogging. Coopertestet däremot har 

inte alls samma specificitet då detta innehåller ett regelbundet arbete, utan 

riktningsförändringar och start och stopp, vilket inte motsvarar fotbollens rörelsemönster.   

2008 använde sig fyra lag av två aeroba tester på en säsong. Enligt mitt tycke är den bästa 

kombinationen att använda sig av ett YOYO-test samt en direkt mätning av VO2-max på 

ett löpband, och sedan korrelera dessa två tester med varandra.  

 

Lagen uppger inte vilket YOYO-test som utförs (YOYO intermittent recovery test 

alternativt YOYO intermittent endurance test), vilket är en felkälla då testen inte riktigt ser 

likadana ut.  

 

Lagen utför sparsamt med anaeroba tester. Detta kan bero på att fotboll till hög grad är en 

aerob idrott, och därför testas hellre den aeroba effekten kombinerat med den aeroba 

kapaciteten för att både mäta maximalt syreupptag och laktattröskel (i till exempel ett YO-

YO-test), istället för den anaeroba effekten alternativt kapaciteten. Det är emellertid viktigt 

att komma ihåg att under en match utför en spelare flertalet ruscher, under ett högintensivt 

                                                 
22 Christian Osgnach. Pietro Enrico Di Aprampero, Stefano Poser, Riccardo Bernardini, Roberto Rinaldo, 
“Energy Cost and Metabolic Power in Elite Soccer: A New Match Analysis Approach”, Official Journal of the 
American College of Sports Medicine (2009), s. 170-178. 



10 
 

arbete, där de anaeroba processerna täcker energibehovet, och därför tycker jag att det är 

viktigt att även den anaeroba förmågan bör testas.23

 

  

Styrketesterna som utförs av de allsvenska klubbarna är bastester för den allmänna fysiska 

förmågan i både under- och överkropp. Ett test som knäböj har visat sig ha en stor 

korrelation till sprintförmåga24, vilket är nödvändigt i fotboll.25

 

 Relevansen gällande 

styrketester för överkroppen, som chins och dips, kan diskuteras då musklerna inte är av 

stor vikt för det fotbollsspecifika utförandet. Dock bör det påpekas att en grundstryka i hela 

kroppen, samt en symmetri mellan över- och underkropp är viktigt. Det kunna tänkas vara 

intressant att de lag som har inkast som ett anfallsvapen, där målet är att kunna kasta bollen 

långt, skulle kunna ha nytta av spelare med en stark arm- och ryggmuskulatur.      

Dessutom har jag valt att placera sprint-testet över 10 och 30 meter under delkapaciteten 

styrka, då detta i mitt tycke sker med ett explosivt genomförande. Detta test skulle dock 

kunna placeras under anaerob förmåga, då fotboll innehåller flertalet kortare ruscher där 

förmågan att snabbt utvinna energi genom nedbrytning av kreatinfosfat är av betydelse för 

prestationen.   

 

Teknik är ett brett begrepp som för mig innefattar både tekniken i specialidrotten, samt den 

motoriska tekniken. Det tekniktestet som genomfördes var Harres test, vilket jag tycker är 

ett bra allmänt motoriskt test som innehåller bland annat smidighet, rumsuppfattning och 

även snabbhet. Det idrottsspecifika i detta test kan emellertid diskuteras. Dock saknas 

tekniktester inom de fotbollstekniska momenten, vilket kan ha sin förklaring i fotbollens 

komplexitet. Fotboll är en sport där beslutsfattningen måste gå fort och där motståndarna 

påverkar utförandet. Därför kan en ökad validitet riskera att ge en minskad reliabilitet, då 

det som händer på en fotbollsplan till stor del är oförutsägbart.   

 

Inom rörelse-tester var informationen ytterst begränsad, vilket kan ha sin förklaring i 

rörelsetesternas brist på reliabilitet och att felkällorna i rörelsetester är vanligt 

                                                 
23 Paul Balsom, Fotbollens träningslära: med nya praktiska fotbollövningar! (Solna: Svenska FotbollFörlaget 
AB, 2007) s. 33. 
24 Jan Hoff,  Jan Helgerud, “Endurance and Strength Training for Soccer Players” Sports Med, 34 (2004), s. 165-
180. 
25 Paul S. Bradley, William Sheldon, Blake Wooster, Peter Olsen, Paul Boanas, Peter Krustrup, “High-intensity 
running in English FA Premier League soccer matches”, Journal of Sports Science, 27 (2009), s. 159-168. 
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förekommande på grund av muskulaturens variationer vid olika typer av temperatur, 

uppvärmning med mera.  

 

Informationen kring standardiseringen av de olika testerna är britsfällig. Helsingborgs IF utför 

sitt testbatteri tre gånger per år – januari, mars och november. Är det matchuppehåll under 

sommaren testar de även en extra gång då. Testtillfället standardiseras utifrån samma tidpunkt 

på dygnet, underlag och uppvärmning. Spelarna äter även frukost tillsammans vid samma 

tidpunkt före testtillfället.  

 

BK Häcken utför sitt testbatteri tre gånger per år – januari, mars och juli. Testtillfället 

standardiseras utifrån samma underlag och att det genomför dagen efter en träningsfri dag. 

 

Malmö FF uppgav inga data kring standardisering. 

 

Förutom de fysiska kraven som ställs på en fotbollsspelare är spelförståelsen och 

speluppfattningen två avgörande faktorer för att lyckas som elitfotbollsspelare. Dessa två 

egenskaper är dock svåra att mäta.  

 
En vidareutveckling av tester inom fotboll skulle kunna vara att göra dem med boll, för att 

öka relevansen ytterligare. Till exempel skulle ett test som 10 meters sprint kunna utföras 

med boll. Dock skulle reliabiliteten minska, och standardiseringen vara svårare då sättet att 

transportera bollen kan variera. Ett exempel på detta skulle kunna vara det så kallade ”Hoff 

test” (se Bilaga 2), ett test som innehåller fotbollslikt som inkluderar bollen.26

  

 

 
  

                                                 
26 Science of Soccer Online, What is the Hoff Test, 2008-08-20 
<http://www.scienceofsocceronline.com/2008/08/what-is-hoff-test.html> (Acc. 2010-11-20)  
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Kravanalys 

1. Bakgrund 
Fotboll är en idrott med hög komplexitet där en spelare utför olika typer av arbete med 

varierande intensitet under match som varar i 90 minuter. Arbetet täcks av både de aeroba 

och anaeroba energiprocesserna och det är dessutom av stor vikt att spelare har en god 

förmåga även inom de övriga delkapaciteterna.27 Under en match avverkar en 

fotbollsspelare en sträcka på 10-12 kilometer under ett intermittent arbete.28 70 % av tiden 

består av ett lågintensivt arbete, men den genomsnittliga syreupptagningsförmågan ligger 

på cirka 70 % av max, och hjärtfrekvensen på 80-90 % av max, viket kan ha sin förklaring 

i de många och korta aktivitetsändringarna (150-250 stycken) som utförs under en match.29 

Vilken position en spelare har påverkar också det fysiska arbetet som uträttas, en central 

mittfältare springer till exempel cirka 11,5 kilometer jämfört med en mittback som springer 

10 kilometer. Så varierar också antalet meter som utförs med högintensiv löpning (14.4 – 

19.7 km/h), mycket högintensiv löpning (19.8 – 25.1 km/h) och ruscher (> 25.1 km/h), där 

en yttermittfältare oftare springer med högre intensitet än en mittback.30

 

 

I mitt arbete har målsättningen varit att presentera fakta från den absoluta elitnivån inom 

internationell herrfotboll. Vissa exempel är dock tagna från en lite lägre nivå, för att påvisa 

studier på tester inom delkapaciteter där forskningen är mer begränsad. 

 

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. 

 

                                                 
27Paul Balsom, Fotbollens träningslära: med nya praktiska fotbollövningar! (Solna: Svenska FotbollFörlaget 
AB, 2007) s. 33.  
28Christian Osgnach. Pietro Enrico Di Aprampero, Stefano Poser, Riccardo Bernardini, Roberto Rinaldo, 
“Energy Cost and Metabolic Power in Elite Soccer: A New Match Analysis Approach”, Official Journal of the 
American College of Sports Medicine (2009), s. 170-178.  
29Jens Bangsbo, Magni Mohr, Peter Krustrup, “Physical and metabolic demands of training and match-play in 
the elite football player”, Journal of Sports Sciences, 24:7 (2006), s. 665-674. 
30Paul S. Bradley, William Sheldon, Blake Wooster, Peter Olsen, Paul Boanas, Peter Krustrup, “High-intensity 
running in English FA Premier League soccer matches”,Journal of Sports Science, 27 (2009), s. 159-168. 
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3. Metod 
Informationen har sökts i de idrottsvetenskapliga databaserna PubMed och SportDiscus. 

Sökorden har varit kombinerade utifrån de olika delkapaciteterna samt med tilläggen 

”soccer”, ”elite” och ”test”.  

 

4. Resultat 

4.1 Aerob 
I en studie från 2003 jämfördes arton toppspelare (medelålder 26.4 år, medelvikt 75.4 kg, 

medellängd 1.80 m) från lag från den hösta internationella nivån (rankade 1-10 på FIFA:s 

världsranking) med professionella spelare (medelålder 26.5 år, medelvikt 75.4 kg, 

medellängd 1.81 m) från en lägre nivå (rakande högre än 20 på FIFA:s världsranking). 

Spelarna filmades individuellt i upp till sju tävlingsmatcher under två, på varandra 

följande, säsonger. En säsong var uppdelad i tre faser (början, mitten och slutet) för att 

kunna se skillnader mellan matcher spelade på de olika delarna av året. Spelarna 

analyserades utifrån olika aktivitetsändringar indelade i följande kategorier: stillastående (0 

km/h), gång (6 km/h), jogging (8 km/h), lågintensiv löpning (12 km/h), medelintensiv 

löpning (15 km/h), högintensiv löpning (18 km/h) och spurter (30 km/h). Utifrån dessa 

kategorier kunde också senare den totala distansen som avverkades per spelare under 

matcherna räknas ut.  

 

Spelarna testades också två gånger per säsong med YOYO intermittent recovery test (level 

1) där de bästa resultaten för varje individ jämfördes med dennes tävlingsnivå. 

 

Toppspelarna spenderade lika mycket tid stillastående (19.5%), gående (41.8%) och 

joggande (29.9 %) som spelarna från en lägre nivå. Dock var andelen högintensiva 

löpningar fler för toppspelarna (8.7% kontra 6.6%), likaså andelen spurter (1.4% kontra 

0.9%). Det totala antalet kilometer som avverkades under en match var fler för 

toppspelarna än för spelarna från en lägre nivå (10.86 km kontra 10.33 km). Likaså var 

antalet kilometer högintensiva löpningar (2.43 km kontra 1.9 km) och spurter (0.65 km 

kontra 0.41 km) längre för toppspelarna.  
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Toppspelarna fick också bättre resultat i YO-YO testet där de klarade 2.26 km i snitt 

jämfört med spelarna på en lägre nivå som klarade 2.04 km i snitt.31

 

 

En annan artikel har tolv professionella brittiska fotbollsspelare (medelålder 26.2 år, 

medelvikt 79.3 kg, medellängd 1.77 m) testats under försäsongen, där förbättring av den 

aeroba kapaciteten var prioriterad kontra ordinarie säsong där återhämtning inte var möjlig 

på samma sätt på grund av större mängd matcher och träningar som prioriterade fler 

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

under ett löptest innehållande ökande hastigheter var 3,5 minut. Spelarnas VO2-max 

uppmättes första gången (försäsong) till 63.3 ml×kg-1×min-1, och andra gången (ordinarie 

säsong) till 62.1 ml×kg-1×min-1.32

 

 

4.2 Anaerob 
En engelsk studie testade under säsongen 2004-2005 sex manliga fotbollsspelare mellan 

18-27 årfrån den engelska tredjedivisionen. Spelarna testades i att springa fyra tester med 

upprepade sprinter, där tiden per intervall, blodlaktat och hjärtfrekvens mättes. Spelarna 

utförde också ett maxpulstest. Följande tester fick spelarna genomföra: 

• 15x40 meter med en vila mellan varje intervall som motsvarade fyra gånger 

arbetstiden (40:4). 

• 15x40 meter med en vila mellan varje intervall som motsvarade sex gånger 

arbetstiden (40:6).  

• 40x15 meter med en vila mellan varje intervall som motsvarade fyra gånger 

arbetstiden (15:4). 

• 40x15 meter med en vila mellan varje intervall som motsvarade sex gånger 

arbetstiden (15:6). 

Testet genomfördes på syntetiskt inomhusgolv. 

 

Resultatet (se tabell 7) visade att sprinter över 15 meter, med en vila motsvarande fyra 

gånger arbetstiden var de sprinter där testpersonerna tappade mest tid, 15.9 % försämring, 

                                                 
31Jens Bangsbo, Magni Mohr, Peter Krustrup,”Match performance of high-standard soccer players with special 
reference to development of fatigue” Journal of Sports Sciences, 21 (2003), s. 519-528. 
32A.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 (2003), 
s. 23-29. 
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från den första sprinten till den sista. Blodlaktatvärdet uppmättes här till 13.0 mmol/L. 

Hjärtfrekvensen uppmättes till 89.3 % av max. Sprinter över 40 meter, med en vila 

motsvarande fyra gånger arbetstiden hade en tidsförsämring på 11.1 % och blodlaktatvärde 

på 14.1 mmol/L. Hjärtfrekvensen uppmättes till 89.2 % av max. Sprinter över 15 meter, 

med en vila motsvarande sex gånger arbetstiden hade en tidsförsämring på 7.5 % och ett 

blodlaktatvärde på 8.8 mmol/L. Hjärtfrekvensen uppmättes till 86.8 % av max.  Sprinter 

över 40 meter, med en vila motsvarande sex gånger arbetstiden hade en tidsförsämring på 

4.1 % och ett blodlaktatvärde på 9.6 mmol/L. Hjärtfrekvensen uppmättes till 85.8 % av 

max.33

 

 

Tabell 7–Sambandet mellan intervaller, tidsförsämring, hjärtfrekvens och laktathalt.  

Intervaller Tidsförsämring (%) Hjärtfrekvens (%) Laktat (mmol/L) 

15:4 15.9 89.3 13.0 

15:6 7.5 86.8 8.8 

40:4 11.1 89.2  14.1 

40:6 4.1 85.8 9.6 

 

4.3 Styrka 
Olika tester har används för att mäta styrka på elitfotbollsspelare. Isokinetiska tester har 

mätt styrka i olika ledvinklar medan muskelkraft ofta mäts med vertikalhopp, med värden 

kring 50-60 centimeter är vanligt för elitfotbollsspelare.  

 

Ett lag som årligen deltagit i Champions League testade 90 graders knäböj 1 RM och fick 

ett medeltestvärde på 164 kg, jämfört med ett lag från samma lands högsta liga som hade 

ett medeltestvärde på 135 kg. Laget testades också i vertikalhopp och hade ett medelvärde 

på 56.7 cm. Sprinttester utfördes också över 10, 20 och 30 meter med medelvärdena 1.82 

sekunder, 3.0 sekunder och 4.0 sekunder.34

 

 

                                                 
33Thomas Little, Alun G. Williams, “Effects of sprint duration and exercise: restratio on repeated sprint 
performance and physiological responses in professionalsoccer players” Journal of Strength and Conditioning 
Research, 21 (2007), s. 646-648. 
34Jan Hoff, Jan Helgerud, “Endurance and Strength Training for Soccer Players” Sports Med, 34 (2004), s. 165-
180.  
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4.4 Teknik 
En studie tittade på den franska högsta ligan under säsongen 2005-2006. 3540 spelare 

spelades in med video och de tittade på hur länge varje spelare hade bollen per match, 

antalet tillslag på bollen vid varje tillfälle, samt antalet lyckade passningar. En spelare hade 

bollen mellan 55.5 sekunder och 74.2 sekunder per match. Vid varje tillfälle tog spelarna 

2.2 tillslag på bollen och mittfältare hade 75-78 % lyckade passningar, anfallare 71 % och 

backar 63 %.35

 

 

4.5 Rörlighet 
En studie från 2007 tittade på om en god rörlighet kunde öka bollens hastighet i en 

bredsidespassning. Studien innehöll sju erfarna fotbollsspelare och åtta oerfarna dito. 

Ledvinklar, vinkelhastighet samt vridmomentet analyserades i en tredimensionell 

rörelseanalys.  

 

Störst rörlighet kunde uppmätas 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.36

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
35Dr Alexandre Dellal, Mr Del P. Wong, Dr Wassim Moalla, Dr Karim Chamari, “Physical and technical activity 
of soccer players in the French First League – with special reference to their playing position” 
InternationallSportMed Journal, 11 (2010), s. 278-290.  
36Ryuji Kawamoto, Osamu Miyagi, Jiro Ohashi, Senshi Fukashiro, ”Kinetic comparison of a side-foot soccer 
kick between experienced and inexperienced players” Sports Biomechanics, 6 (2007), s. 187-198.  
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5. Diskussion  
En av de refererade studierna inom aeroba tester visar att fotbollsspelare på den absoluta 

världsnivån hade ett högre testvärde än spelare på en något lägre nivå på YO-YO-testet. 

Skillnaderna i testvärde var dock små, men kanske avgörande gällande spelare som tillhör 

den yppersta världseliten. Dessutom sprang de bästa spelarna något längre i sina matcher, 

vilket kan spegla testvärdet från YO-YO-testet.  

 

Den andra studien inom aeroba-tester påvisade det maximala syreupptaget för engelska 

fotbollsspelare i landets hösta liga, där spelarna testades två gånger under en säsong (ett 

tillfälle på försäsongen och ett tillfälle under ordinarie säsong). Testvärden låg mellan 62-

63 ml×kg-1×min-1, att jämföra med testvärdena som uppmättes vid den forskningen som 

gjordes på Allsvenska fotbollsspelare för Elitprojektets räkning 2007. De Allsvenska 

spelarna hade då ett testvärde på 56.7 ml×kg-1×min-1 (dock saknas uppgift om vid vilken 

tidpunkt på året testerna utfördes).37

 

 

Artikeln om det anaeroba sprint-testet visar att vilotiderna mellan intervallerna är 

avgörande för resultatet. Dock kan relevansen ifrågasättas då fotboll sällan innehåller ett 

arbete där till exempel 15 meter avverkas 40 gånger med en så pass kort vilotid. Den totala 

distansen som avverkades under testet var 600 meter. Under en fotbollsmatch avverkar den 

position (yttermittfältare) där flest sprinter genomförs en total sträcka på 346 meter, då 

under 90 minuter. Å andra sidan är det viktigt att ha en god anaerob kapacitet för att täcka 

det högintesiva arbetet som en fotbollsmatch då och då kräver.38

 

 

Styrketesterna som gjordes i studien inom delkapaciteten styrka har en god relevans till 

fotboll. Korrelationsvärdet mellan 1 RM i knäböj och vertikalhopp har visat sig vara högt 

(r = 0.94), och likaså korrelationen mellan 1 RM knäböj och sprint (r = 0.71).39 Och fotboll 

på elitnivå kräver en god sprint-förmåga, framförallt för ytterbackar, yttermittfältare och 

anfallare.40

 

 

                                                 
37Nilsson, 2008, s. 22.  
38Paul S. Bradley, William Sheldon, Blake Wooster, Peter Olsen, Paul Boanas, Peter Krustrup, “High-intensity 
running in English FA Premier League soccer matches”, Journal of Sports Science, 27 (2009), s. 159-168. 
39Jan Hoff, Jan Helgerud, “Endurance and Strength Training for Soccer Players” Sports Med, 34 (2004), s. 165-
180. 
40 Paul S. Bradley, William Sheldon, Blake Wooster, Peter Olsen, Paul Boanas, Peter Krustrup, “High-intensity 
running in English FA Premier League soccer matches”, Journal of Sports Science, 27 (2009), s. 159-168. 
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Den deskriptiva studien gjord på den franska högsta ligan fann jag intressant då detta är det 

närmsta jag kom när jag letade efter en artikel som handlade om fotbollsspecifik teknik. 

Detta kan jag som fotbollstränare koppla till de svårmätta egenskaperna som 

speluppfattning, spelförståelse och teknik då det i mina ögon finns en korrelation mellan 

antalet tillslag på bollen och antalet lyckade passningar. En god teknisk förmåga, samt en 

god förmåga att veta vart en spelare ska leverera bollen i nästa moment minskar antalet 

tillslag på bollen per tillfälle, och om dessutom antalet lyckade passningar är många, kan 

detta i mina ögon mäta just speluppfattning, spelförståelse och teknik.  

 

Artikeln om rörlighet vid en bredsidespassning kan ifrågasättas då studien innehöll en 

jämförelse mellan erfarna och oerfarna fotbollsspelare. Studien visar att en god rörlighet i 

pendelbenet påverkar bollens hastighet positivt. Enligt mina egna erfarenheter som 

fotbollstränare är min teori att en av anledningarna till att de erfarna fotbollsspelarna 

passade bollen med en högre hastighet var tack vare en intränad teknisk förmåga, där 

koordinativa egenskaper som anpassad kraftinsats har en stor betydelse för utförandes 

utgång. Generellt sett så tror jag även att styrkan har en större påverkan på bollens 

hastighet än rörligheten. Jag har placerat denna studie under rörlighet då artikelns syfte var 

att utröna om rörlighet hade någon betydelse för bollens hastighet.  
 

Fotboll är, som tidigare nämnts, en komplex idrott där alla de fem delkapaciteterna är 

representerade. Jag tror att en bred kompentens inom alla de olika kapaciteterna är 

avgörande för framgång, där min subjektiva bedömning är följande (se figur 1):  

 
Figur 1 – Delkapaciteternas betydelse för framgång i fotboll  

Aerob 

Anaerob 

Styrka 

Teknik 

Rörlighet 
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Den viktigaste delkapaciteten är, i mitt tycke, teknik. Där räknar jag in den 

fotbollsspecifika tekniken, samt spelförståelse och speluppfattning. En god teknik tror jag 

är en förutsättning för att klara sig på den absoluta världsnivån där spelet går i ett högt 

tempo. Därefter håller jag den aeroba kapaciteten högt, med tanke på en fotbollsmatch 

längd samt de uppmätta medelvärdena för hjärtfrekvens. Anaerob och styrka är av lika stor 

vikt i min bedömning. Det bör dock påpekas att jag under styrka har räknat in snabbhet, 

vilket lika gärna kunde ha inkluderats under delkapaciteten anaerob förmåga. En upprepad 

sprintförmåga är viktigt för att kunna täcka energibehovet under det högintensiva arbetet. 

Snabbhet är också viktigt då spelet, som tidigare nämnts, går i ett högt tempo. Emellertid 

kan man kompensera en bristande snabbhet med en god teknik och klara sig bra på den 

yttersta elitnivån. Rörlighet är något nedprioriterad till förmån för de andra 

delkapaciteterna. Dock tycker jag bland annat att denna kapacitet är viktigt utifrån ett 

skadeförebyggande perspektiv. Rörlighet saknar dessvärre konkreta tester och mätvärden 

vilket gör att den får stå tillbaka för de övriga delkapaciteterna, då dessa enligt mitt tyckte 

är mer avgörande för framgång.   
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING FÖR KRAVANALYS 
 
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. 

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

Endurance 
Oxygen uptake 
 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Dessa ämnes ord är utformade utifrån de olika delkapaciteterna. 

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

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

PubMed 
SportDiscus 

Yo-yo-test + soccer + elite 
Aerobic training + test + soccer + elite 
Anaerobic training + test + soccer + elite 
Strength + soccer + elite 
Kinetics + soccer 
Technique + soccer  
Aerobic training + soccer + elite 
Anaerobic training  + soccer + elite 
Agility + test + soccer + elite 
 

  

 
KOMMENTARER:  
Fotboll är världens störa idrott och forskningen är stor. Det finns mycket fakta publicerat i ämnet och 
svårigheten ligger i att hitta de artiklar som är mest relevanta.   
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Bilaga 2 
 
HOFF TEST41

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
41 Science of Soccer Online, What is the Hoff Test, 2008-08-20 
<http://www.scienceofsocceronline.com/2008/08/what-is-hoff-test.html> (Acc. 2010-11-20) 
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