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1     Del 1 – Kapacitetsanalys 
 
 

1.1     Inledning 
Detta arbete är ett delmoment i kursen Träningslära 5 poäng på Tränarprogrammet på 
Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Uppgiften är att skapa en krav- och 
kapacitetsanalys inom vald specialidrott. I del 1 kommer jag att göra en kapacitetsanalys av 
fotbollen i Sverige.  
 
 

1.2     Bakgrund 
Jag har valt att studera vilka tester som utförs av Svenska Fotbollsförbundet, Stockholms 
Fotbollsförbund och Hammarby IF Fotboll. På så sätt får jag fram vilka tester som utförs 
inom senior- och ungdomsfotbollen i landet.  
 
 

1.3     Syfte 
Syftet med denna kapacitetsanalys är att sammanställa vilka prestationstester som används för 
de olika delkapaciteterna på en nationell nivå.  
 
 

1.4     Metod 
För att lyckas med min kapacitetsanalys så har jag använt mig av flera källor. Jag har använt 
tre böcker, två internetsidor och fyra muntliga källor.  
 
Jag har sökt efter information i GIH bibliotekets katalog. Där hittade jag ett kompendium som 
heter ”Testmanualen funktionella tester”. Med hjälp av kompendiet så har jag kunnat lägga 
fram data om Beep-testet. Jag har även tittat lite bland eget material som jag har hemma. Där 
har jag hittat två böcker som används som kurslitteratur inom stegutbildningarna i Stockholms 
Fotbollsförbund. Böckerna heter ”Teknik för hög spelhastighet i fotboll” och ”Fotbollens 
Träningslära”. Med hjälp av dessa har jag hittat värdefull information som jag kunnat nyttja.  
 
Dem två Internetkällorna som jag använt är Svenska Fotbollsförbundets hemsida och 
Stockholms Fotbollsförbunds hemsida. Man ska alltid vara kritisk när det gäller vilka källor 
man använder, speciellt när det gäller Internetkällor. Men jag anser att dessa hemsidor är 
seriösa och pålitliga, och just därför har jag använt dem.  
 
Dem muntliga källorna som jag använt är:  

- Thomas Lyth  (Spelarutbildningsansvarig inom Svenska Fotbollsförbundet) 
- Henrik Sjöberg  (Utbildningsansvarig för ledare inom Stockholms Fotbollsförbund) 
- Thom Åhlund  (Assisterande tränare i Hammarbys A-lag) 
- Daniel Engström  (Sport- och lagfrågor, ledarkontakt mm inom Hammarby Ungdom) 

 
Dem två förstnämnda namnen har jag kontaktat via telefon och dem två andra har jag träffat.  
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2     Svenska Fotbollsförbundet 
 
2.1     Thomas Lyth, spelarutbildningsansvarig SvFF 

- Enligt Thomas Lyth så använder inte SvFF så många prestationstester för 
fotbollsspelare.  

- Han nämner att man använder Beep-testet och Yo-Yo-testet för att dem är 
vetenskapligt utforskade. Man har även utformat något som kallas för ”Teknikmärket” 
och som främst lämpar sig för dem yngre fotbollsspelarna. Tanken är att dem ska 
stimuleras till egenträning och på så sätt utvecklas på en teknisk nivå. 

- SvFF har provat tekniska tester förr, men har slutat med dessa då felkällorna är för 
stora. Exempel på felkällor är underlag, väder, vind mm som alla kan spelar roll i 
testresultaten för testpersonerna.  

- Andra felkällor för tekniska tester kan vara kvalitén på passningsspelet när två spelare 
testas tillsammans. Hårdhet, precision mm kan spela roll för den ena individens 
testresultat.  

- Man utför inga tester på herrlandslaget idag. Men damlandslaget utför vissa fysiska 
prestationstester.  

- Det är enligt Lyth väldigt begränsat med tester på landslagsnivå. Detta eftersom man 
idag saknar den kompetens och kunskap som behövs för att utföra dessa tester.1  

 
Nedanför så presenteras tre prestationstester som SvFF rekommenderar att man använder runt 
om i landet: 
 

- Beep-test 
- Yo-Yo-test 
- Svenska Fotbollsförbundets Teknikmärke 

 
2.2     Beep-test  
 
Beep-testet är ett progressivt löptest. Syftet med testet är att få en uppfattning om individens 
maximala syreupptagningsförmåga. Delkapaciteten som testas är alltså den aeroba 
kapaciteten. 
 
Materialet som behövs för att utföra testet  

- Måttband 
- Tejp (för markering av vändpunkter) 
- Kassettband (Beeptestbandet) 
- Bandspelare 
- Testprotokoll, penna samt ett tidtagarur (för att testa bandspelarhastighet) 
- Borgskala och pulsklocka kan användas2 

 
Utförande 
Testet ser ut på det sättet att en testperson springer fram och tillbaka mellan två utsatta linjer 
som ligger med 20 meters avstånd ifrån varandra. Meningen är att testpersonen ska springa så 
många längder som möjligt innan denne inte orkar mer. Tempot på löpningen bestäms av 
kassettbandet. Det fungerar så att det går snabbare och snabbare mellan varje beepsignal. 
Testpersonen måste hinna sätta sin fot på eller bakom tejplinjen innan nästa signal drar igång.  

                                                 
1 Thomas Lyth, SvFF, muntlig kontakt: 2006-10-18 
2 Nilsson J, Fredriksson M, ”Testmanual funktionella tester”, Gymnastik- och idrottshögskolan, s 39 
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Tempot är väldigt långsamt i början av testet, men det ökar successivt. När testet börjar så har 
tp 9 sekunder på sig att ta sig till nästa vändning. För att tp inte ska bli trött så snabbt så bör 
denne anpassa sin löphastighet efter tempot på kassetten.  
 
Testet startar på Nivå 1. Då hörs en tredubbel signal och en nedräkning, 5-4-3-2-1.  
När testpersonen börjar bli trött så kommer det märkas att denne inte alltid orkar ända fram 
till linjen innan nästa beepljud drar igång. Tp måste fortfarande nudda linjen innan denne 
vänder mot nästa linje. Om tp inte hinner till en markering, så får personen en varning. Vid tre 
varningar i följd avbryts testet. Då noterar testledaren hur många vändor tp sprungit, ex Nivå 
13 och 2 vändor. När testledaren fått fram sitt resultat, så kan man indirekt läsa av 
testpersonens beräknade syreupptagningsförmåga.3  
 
 
Instruktioner till tespersonen 

- Du ska nu genomföra ett test som indirekt visar din maximala 
syreupptagningsförmåga.  

- Du ska försöka springa så många sträckor som möjligt, innan du inte orkar mer. 
- Du springer mellan två linjer på 20 meter, och måste ha foten på eller bakom tejplinjen 

innan du gör din vändning.  
- Det som styr tempot på din löpning är ett kassettband. Du kommer att höra ett 

beepljud och då ska du springa. Ljudet kommer komma med kortare och kortare 
tidsintervall, och då gäller det att du ökar tempot på din löpning. 

- Tänk på att inte springa för snabbt i början, för då kommer du blir trött mycket fortare.  
- En rekommendation är att du gör mjuka vändningar. Då sparar du på energin. Variera 

även vändningarna så att du vänder både med vänster- och högerfoten.  
- Du avbryter testet exakt när du själv vill.4  

 
 
Att tänka på som testledare 

- Innan testet inleds så ska man kontrollera att kassettbandspelaren rullar i samma 
hastighet som ett tidtagarur. Kassettbandet får inte heller vara skadat på något sätt. 
Kontrollen av hastigheten på kassettbandspelaren görs genom tidtagning av ett 
beepintervall som motsvarar 60 sekunder. Om mätfelet är >0,5 sekunder åt något håll, 
så är det inte acceptabelt.  

- Gör en kontroll över att tp har inomhusskor på sig. Kontrollera även att skorna har bra 
grepp och att snörningen inte lossnar. Detta görs för att minimera skaderisken. 

- Helst så ska testet alltid utföras på samma slags golv. Detta för att det ska bli en så 
rättvis bedömning som möjligt varje gång ett test utförs. Värt att tänka på är även att 
golvet rengörs innan test.  

- Det finns andra faktorer som kan spela roll på testpersonens slutresultat. Faktorer som 
att tp testas i grupp, samt grad av ”peppning” från testledaren.5  

 
 
Beeptestet används inte lika frekvent längre menar förbundet. Det börjar bli lite föråldrat och 
nyare testmetoder har kommit fram. Ett av dessa är Yo-Yo-testet, som beskrivs närmare 
nedanför.  
 
                                                 
3 Nilsson J, Fredriksson M, s 39 
4 Nilsson J, Fredriksson M, s 40 
5 Nilsson J, Fredriksson M, s 41 
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2.3     Yo-Yo-Test  
 
Yo-Yo-testet är ett så kallat intermittent uthållighetstest. Anledningen till att det kallas så är 
för att testpersonerna springer, joggar, går och gör en vändning under den utsatta sträckan. 
Delkapaciteten som testas är den aeroba kapaciteten.  
 
Materialet som behövs för att utföra testet  

- En jämn yta som är minst 25 meter lång. Bredden på ytan är beroende av antalet 
spelare som ska testas. Men man kan räkna med att varje spelare behöver 2 meters 
bredd.  

- Yo-Yo-kassettbandet 
- Bandspelare 
- Lämpliga skor så att man inte halkar 
- Måttband för uppmätning av sträckan 
- Markeringskoner6 

 
Testbanan 7 

 
 
Utförande 
Bandet börjar med en kort förklaring av testet till deltagarna. Därefter så börjar en nedräkning 
på fem sekunder till början av själva testet.  
 
När första signalen ljuder så ska spelarna börja springa. Det är viktigt att dem anpassar sitt 
tempo så att de hinner till 20-metersmärket innan nästa signal. Efter vändningen så ska de 
springa mot startkonen igen. När spelaren är framme vid startkonen, så kan denne i lugnt 
tempo jogga eller promenera runt den tredje konen (2,5 m bakom startkonen) tillbaka till 
startkonen. Testpersonen har exakt fem sekunder på sig för sin promenad/joggning.  
 
Spelaren fortsätter sin löpning i samma mönster tills dess att denne inte orkar springa mer, 
eller om tp inte hinner med tempot som anges av pipsignalerna. När spelaren missar 
startkonen vid signal för första gången, så ska det utdelas en varning. Missar tp startkonen 
ännu en gång, så är testet avslutat för dennes del.  
 
Målet med Yo-Yo-testet är att tp ska orka springa så många 2x20 metersintervaller som 
möjligt inom tiderna som bandet anger. När en spelare inte orkar springa längre, så ska man 
registrera antalet 2x20 metersintervaller. Sista 2x20 metersintervallen ska medräknas i 
slutresultatet.  
 
Yo-Yo-testet är uppdelat i två svårighetsgrader. Om tp når nivå 11 i test på svårighetsgrad 1, 
så ska individen gå över till svårighetsgrad 2 vid nästa testtillfälle.8  
                                                 
6 Balsom, P. ”Fotbollens träningslära”, Svenska Fotbollsförlaget, s 275 
7 Balsom P, s 275 

Figur 1 
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Instruktioner till tespersonen 
- Du ska genomföra ett test som visar din maximala syreupptagningsförmåga.  
- Du springer mellan startkonen till vändningspunkten och tillbaks till startkonen. 

Härefter har du fem sekunder på dig att promenera/jogga till startkonen igen.  
- Ditt tempo styrs av ett kassettband. Tempot höjs successivt och ljudet kommer i 

kortare och kortare intervaller.  
- Ta inte i för fullt redan i början, för då kommer du blir trött mycket fortare.  
- Var mjuk i rörelserna när du vänder. Då sparar du på energin. Variera även 

vändningarna så att du vänder både med vänster- och högerfoten.  
- Du avbryter testet exakt när du själv vill.  

 
Att tänka på som testledare 

- Tänk på att mäta upp rätt avstånd. 20 meter mellan konerna, där testledaren markerar 
ändarna med konerna. 2,5 meter bakom startkonen och även lite åt sidan, så ska det 
sättas upp ytterligare en kon. Dem här tre konerna sätts upp för att varje spelare som 
genomför testet har sin egen ”testbana”.  

- Innan testet sätts igång så ska testledaren kontrollera att bandspelarens hastighet är 
korrekt. I början av bandet så anger två pip ett exakt enminutsintervall. Detta kan 
utnyttjas och man kan mäta tiden med ett tidtagarur.  

- Det ska helst vara samma slags underlag varje gång en grupp/individ ska testas. Detta 
görs för att felmarginalen ska minskas.  

- Testpersonerna ska ha lämpliga skor med bra fäste. Annars kan de halka när de gör 
sina vändningar.  

- Faktorer som ledarens ”peppning” av testdeltagarna kan ha en viss roll i slutresultatet. 
Även test i större grupp kan spela roll i testpersonernas slutresultat. 9 

 
 
2.4     Teknikmärket  
 
Teknikmärket är ett test som SvFF skapat för att stimulera barn- och ungdomsspelare att träna 
mer teknik. Att låta barn- och ungdomsspelare utföra tekniska tester, som successivt blir 
svårare och svårare, tror förbundet leder till utveckling av spelarnas funktionella teknik. 
Delkapaciteten som testas är de motoriska färdigheterna.10  
 
Materialet som behövs för att utföra testet  

- En fotboll för varje individ som testas 
- Du kan träna i stort sätt vart som helst, det är bara fantasin som sätter stop för dig. 
- Något att markera avstånden med i testerna, ex koner, en sko etc.  
- Testkort, där du dokumenterar ner dina resultat 
- Teknikhäften i tre olika svårighetsgrader: grön, blå och gul.  

 
Utförande 
Testet är byggt på egenträning. Det är meningen att spelarna själva ska kunna träna sig när det 
passar dem bäst. Sedan när dem känner sig redo för testmomentet, så kan en kompis, ledare, 
förälder etc hjälpa dem.  
 
 
                                                                                                                                                         
8 Balsom P, s276 
9 Balsom P, s275 
10 Svenska Fotbollsförbundet, ”Teknikmärket”, 2006-10-16, http://www.svenskfotboll.se/t2svff.aspx?p=209823 
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SvFF har valt ut sex områden som spelarna kan träna/testa sig på. Momenten är hämtade från 
matchsituationer och ser ut på följande sätt: 

- Passningsteknik 
- Skotteknik 
- Bollkontroll – mottagning i luften 
- Målvaktsteknik 
- Driva boll – Finta/dribbla 
- Nickteknik 

 
Alla moment beskrivs närmare och mer utförligare i de tre teknikmärkeshäftena. Det blir en 
successiv stegring av svårighetsgraden mellan grön, blå och gul.  
För att spelarna ska kunna bli bättre på de aktuella testarna så ger man förslag på tre övningar 
som har med varje test att göra. Övningarna ser ut på samma sätt som testerna, dvs att man 
kan utföra dem vartsomhelst och det enda som behövs är en boll och lite fantasi.  
 
Utförandet av testen går ut på det sättet att spelarna först prövar testet och får ett resultat. 
Efter det första testet så ges förslag på hur man kan träna för att förbättra resultat till nästa 
gång. Det är viktigt att veta att spelarna hela tiden tävlar mot sig själva och inte mot någon 
annan. Man kan alltså träna under en del av säsongen på just testerna, för att förbättra 
tekniken. Testerna mäts genom att spelarna ska klara av ett moment ett visst antal gånger, ex 
så ska de kunna jonglera bollen ett visst antal gånger, kunna träffa en utsatt markering ett visst 
antal gånger etc.  
 
Oavsett vilken mätmetod som används i testerna så går de alltid ut på att spelarna förbättrar 
sitt personliga rekord. Målet är att spelarna ska få ihop tre förbättringar per test för att få 
”godkänt”. När de fått godkänt så kan de köpa ett teknikmärke från förbundet (ca 20 kr styck). 
Dem ska alltså klara av 3 x 6 förbättringar, 18 förbättringar, innan de får köpa märket samt gå 
över till nästa teknikhäfte.  
Testresultaten förs in på ett testkort och då kan spelarna se hur de har förbättrats.11  
 
Instruktioner till tespersonen 

- Du kan träna vart du vill, ex på en fotbollsplan, i ditt rum, på skolgården etc.  
- Du behöver bara en boll 
- Använd din fantasi och var inte rädd för att prova nya saker. 
- Du tävlar bara mot dig själv och inte mot någon annan.  
- Ju mer du tränar desto duktigare blir du på respektive bedömningsområde.  
- Testerna är nivågrupperade: grön, blå och gul. Men man börjar alltid med grönt.  
- När du klarat 18 förbättringar per häfte, så får du köra Teknikmärket. 

 
Att tänka på som testledare 

- Försök att motivera spelarna till den här typen av egenträning. Tyvärr så har man inte 
alltid tid till att utföra den här träningen på ordinarie träningstid. Därför är det viktigt 
att man får spelarna att förstå tyngden av att de bör förbättra sina tekniska kvalitéer på 
egen hand. 

- Var positiv och ge feedback till spelarna.  
- Glöm inte att det oftast är dem yngre fotbollsspelarna som testar sina färdigheter. 

Därför är det viktigt att du som ledare ser till att de tycker fotboll är kul, och att de inte 
känner sig tvingade till testerna.  

                                                 
11 Svff, http://www.svenskfotboll.se/t2svff.aspx?p=209823 
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3     Stockholms Fotbollsförbund 
 
Stockholms Fotbollsförbund utför inga speciella prestationstester. Man nyttjar inte tester som 
Yo-Yo- och Beeptestet. Men StFF rekommenderar föreningarna runt om i Stockholm att 
introducera ”Teknikmärket” för sina adepter. Detta för att stimulera dem yngsta så att de 
förbättrar sin funktionella teknik. Mer om Teknikmärket finns i ett tidigare kapitel ovanför.  
 
3.1     Distriktslag 
 
Det finns något som kallas för distriktslag runt om i Sverige. Distriktslagen består av spelare 
som fotbollsföreningarna tar ut och skickar till olika uttagningar. Vid uttagningarna så 
bedömer distriktsledarna spelarnas teknik, spelförståelse mm. Detta görs visuellt och ledarna 
står med ett papper där de betygsätter de olika delkapaciteterna hos varje spelare. Man brukar 
inte få utföra speciella test som spelare, utan allt bedöms i matchspel på två-mål.  
 
Spelare som får bäst resultat/betyg, går vidare till nästa uttagning. Uttagningarna börjar när 
spelarna är 13 år, och fortgår tills dem är 16 år. Då ska det slutgiltiga ”stadslaget” tas ut och 
representera distriktet. Under dessa tre år så kan vad som helst hända och spelare som blev 
uttagna när dem var 13 år, behöver inte bli det när dem är exempelvis 15-16 år. 12 
 
3.2     Kurslitteratur 
 
Det är inte officiellt framfört av StFF, men i vissa av kurslitteratursböckerna från 
stegutbildningarna så har författarna tagit upp förslag på olika prestationstester. Man nämner 
inte till föreningarna att dessa prestationstester ska användas, så det är upp till varje tränare 
om man vill nyttja dessa. Prestationstestarna behandlar delkapaciteter som motorik (teknik), 
fysik (aerob- anaerobkapacitet, spänst, snabbhet, styrka) och rörlighetsförmågan hos spelarna.  
 
Exempel på tester från några av kurslitteraturerna: 

- Spelaren ska från 16 meters avstånd skjuta på en stillastående boll och få in bollen 
inom ett avgränsat område (med band eller dylikt) nära stolpen. Testpersonen får tio 
försök, fem skott med ”rätt” fot och fem skott med ”fel” fot. För att få godkänt så ska 
tp göra tre mål med sin bästa fot och två med den sämre foten.13 

- Snabbhetstest med riktningsförändringar på en testbana. Spelarna ska ta sig genom 
testbanan så snabbt de kan och göra korta ruscher på 7,5 meter och 15 meter, där de 
även gör riktningsförändringar. Testledaren tar tid för respektive individ. 14 

- Spänsttest som utförs med speciella fotbollsupphopp. Ett vanligt fotbollsupphopp är 
när spelaren tar ett par stegs ansats följt av ett upphopp på en fot. Testet utförs på det 
sättet att en fotboll hängs upp i ett snöre och spelaren ska hoppa upp och nicka till 
bollen. Testledaren mäter på vilken högsta höjd spelaren kan nå bollen med sitt huvud, 
och minskar sedan med kroppslängden.15  

- Rörlighetstester för att upptäcka om spelaren har för kort muskulatur, speciellt i benen. 
Finns olika förslag på hur man kan testa rörligheten i hamstrings, knät mm. 
Testledaren undersöker vinklar på testpersonens muskulatur och tittar på om de 
överensstämmer med de rekommenderade vinkelvärdena. 16 

                                                 
12 Henrik Sjöberg, StFF, muntlig kontakt: 2006-10-17 
13 Publik A, Jansson H. ”Teknik för hög spelhastighet i fotboll”, Anton Publiks fotboll, s 93 
14 Balsom P, s 278 
15 Balsom P, s 281 
16 Balsom P, s 284 



 8

4     Hammarby IF Fotbollsförening 
 
 
4.1     Hammarbys A-lag 
 
Inga prestationstester utförs på spelare för att de ska få komma in i A-laget. Alltså, man utför 
inga tester för att bedöma om en spelare har de egenskaper som krävs för att få spela i 
Hammarby. Man bedömer istället spelarnas kvalitéer visuellt på tv, video eller live innan man 
värvar dem.  
 
Man utför inte heller några tekniktester på spelarna som man redan har i truppen. Istället så 
bedöms spelarnas kvalitéer visuellt på träningar och på matcher. Tränarna tittar på hur 
spelarna klarar av vissa övningar, hur de klarar sig i matcherna mm. Utifrån detta så avgör 
man om det är någon spelare som behöver träna mer på någon egenskap. Behöver exempelvis 
en spelare förbättra sin skotteknik, så kallar man ner honom till en tid utanför ordinarie 
träningstid. Då får spelaren nöta skotteknik tills det börjar se bättre ut.  
 
Naprapaterna i A-laget gör en fysprofil av varje enskild spelare, genom olika tester. Detta 
görs för att man ska få en bild över vilka skador som spelaren kan tänkas få, vilka skador man 
kan undvika med hjälp av träning mm.  
Naprapaterna utför rörlighetstester på spelarna där de bedömer olika vinklar på 
benmuskulaturen. De utför även styrketester på spelarna, främst i framsida- och baksida lår. 
 
Tränarna i A-laget har utfört maxpuls-tester för att få fram den maximala hjärtfrekvensen på 
samtliga spelare i truppen. Till nästa år vill dem även införskaffa pulsklockor för att lägga in 
värdena från träningen på en dator. Syftet med detta är att man vill bedöma spelarnas 
hjärtfrekvens och kolla om de arbetar bra på träningarna. 17 
 
 
Uthållighetstest, 600-meterslöpningar 
Ett konditionstest som används i A-laget är 600-meterslöpningar på tid. I vardagligt tal så 
kallas dessa tester för ”sexhundringar”. Enligt Thom Åhlund så utförs testet för att bedöma 
spelarnas uthållighet, samt om spelare som kommit tillbaks från skada behöver extra 
konditionsträning. Delkapaciteten som testas är den aeroba kapaciteten.  
 
Testledaren delar in samtliga spelare i två grupper. Testledaren 
lägger även ut koner på sträckorna 25 m, 50 m och 75 m (se 
figur)18. Testets utförande ser ut på det sättet att den första 
gruppen löper från startpunkten till första konen och tillbaks till 
startpunkten. Här vänder de och springer till andra konen och 
tillbaks igen till startkonen. Efter detta så vänder spelarna och 
springer till den tredje konen och tillbaks till startkonen. Det här 
mönstret upprepas två gånger och sen blir det vila för spelarna. 
Tidskravet är att spelarna kommer i mål innan två minuter. Efter 
två minuter så startar den andra gruppen sin löpning, och grupp 1 
-spelarna som inte är i mål till dess, har alltså inte klarat av testet. 
Båda grupperna springer sex gånger innan testet är helt slut.  

                                                 
17 Thom Åhlund, Hammarby IF FF, muntlig kontakt: 2006-10-17 
18 Thom Åhlund, 2006-10-17 

Figur 2 
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4.2     Ungdomsverksamheten 
 
Det finns inga utsatta riktlinjer från Hammarby Ungdoms styrelse som säger att tränarna ska 
bruka prestationstester på sina spelare. Utan varje lag sköter sitt just i denna fråga. Vill man 
som tränare införa prestationstester, så är det helt okej. Om man vill införa prestationstester 
för dem yngsta spelarna, så ska man enligt Daniel Engström ha tester som stimulerar barnen 
och får dem att ha kul. Det finns även tränare som ger barnen godis, glass mm om de klarar av 
ett enkelt tekniskt moment. Detta sporrar killarna och de tycker oftast att det är väldigt kul.  
 
När man kommer upp i åldrarna 14-16 år, så är det ganska vanligt att vissa tränare använder 
uthållighetstester. Det är alltifrån Beep- och Yo-Yo-testet, till uthållighetstester som tränarna 
själva skapat. Det förekommer även att vissa tränare brukar ”sexhundringar” på sina spelare 
(mer om de beskrivna testerna finns längre upp i arbetet). När det gäller ”sexhundringarna” så 
kan tränarna istället korta ner längderna till exempelvis 300 m, eftersom spelarna är yngre än 
dem i A-laget och inte klarar av samma krav.19  
 
 
”Startelvan”, Hammarbys talangträning 
Hammarby genomför något som kallas för ”Startelvan” under flera månader. Det är namnet 
på talangträningen som klubben tillsammans med talangtränarna genomför. Alla huvudtränare 
för åldrarna 13, 14, 15 och 16 ska ta ut sina fem bästa utespelare + sin bästa målvakt, som alla 
får chansen att träna i Startelvan. När gruppen är samlad så delar man in spelarna så att 
målvakterna tränar för sig, defensiva spelare för sig och offensiva spelare för sig. I den sista 
träningen för året så delas alla ”talanger” in i två lag och ska då spela en match emot varandra.  
 
Talangtränarna som bedriver Startelvan får ett speciellt papper för att bedöma varje enskild 
spelare på en skala 1-10. Här går man igenom vilka krav och egenskaper som ställs på varje 
individ, och betyg sätts efter hans talang. När säsongen är slut, så samlar man ihop värdena 
från betygsättningen, och arkiverar dessa på kansliet.  
 
En av talangtränarna (han som tar hand om de defensiva spelarna) utför efter varje träning ett 
test. Testet ser ut på det sättet att varje spelare står utanför straffområdeslinjen med en boll. 
Härifrån så har de tre försök på sig att träffa ribban på målet så många gånger som möjligt. 
Talangtränaren för statistik på detta och dokumenterar resultaten för sig själv. Efter sista 
Startelvan-träningen så räknas resultaten ihop och då får spelarna med bäst resultat priser. 
Exempel på priser är signerade tränings- och matchprylar från A-lagsspelarna. 20 
 
 
Hammarbys Try Out 
Try Out är namnet på ett provträningstillfälle som Hammarby arrangerar 1-2 gånger per år. 
Det är många spelare från andra föreningar som ringer in och frågar om de får provträna med 
något av ungdomslagen. Därför så har man ett datum då alla dessa spelare får komma ner och 
visa sina kvalitéer. Varje årskull delas in var för sig.  
 
Det är Sportchefen, huvudtränaren för årskullen och även ibland talangtränarna som bedömer 
spelarnas teknik, karaktär, fysik, spelförståelse mm. Detta görs visuellt och oftast i matchspel. 
Man kan ibland lägga upp enkla teknik- och passningsövningar som tester för att bedöma 
spelarnas kvalitéer. Men det är sällan dessa tester införs och istället bedöms man i spelet.  
                                                 
19 Daniel Engström, Hammarby Fotboll Ungdom, muntlig kontakt: 2006-10-18 
20 Daniel Engström, 2006-10-18 
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5     Diskussion 
 
 
Jag har under resultats-delen redovisat vilka tester som görs inom SvFF, StFF och Hammarby 
Fotboll. De tester som utförs i Sverige på fotbollsspelare är enligt det jag fått fram Beep-
testet, Yo-Yo-testet, SvFF Teknikmärke, fysiska prestationstester (uthållighet, spänst, 
snabbhet), motoriska tester (teknik), ”sexhundringar” och vissa andra tester där testledarna 
bedömer spelarna visuellt.  
 
 
Uthållighetstesterna 
Beep-testet känns lite föråldrat tycker jag. Att springa fram och tillbaka på ett 20-meters 
avstånd är både långtråkigt, och inte särskilt fotbollsspecifikt. En fotbollsspelares 
rörelsemönster är mer komplicerat än löpning fram och tillbaka med vändningar. Felkällorna i 
Beep-testet kan vara många, beroende på variation av underlag, bandspelarens tempo, 
testpersonens skor (fästet under skorna) och även utomstående individers ”peppning” av tp. 
De beskrivna faktorerna kan alla ha en viss roll i slutresultatet. Som testledare är det viktigt 
att man tänker på detta, och försöker minimera felkällorna så mycket som möjligt.  
 
Yo-Yo-testet känns lite mer fotbollsspecifikt än det tidigare testet, eftersom rörelsemönstret är 
mer komplicerat här. Spelarna löper, joggar, promenerar och gör vändningar under testet. 
Felkällorna i det här testet är de samma som i föregående test.  
 
Sexhundringarna kan man nästan sätta in i samma kategori som dem två tidigare testerna. Här 
springer spelarna fram och tillbaka och gör vändningar, men här bestäms inte tempot efter 
någon pip-signal. En positiv aspekt med testet är att det utförs på en fotbollsplan, och spelarna 
har oftast fotbollsskor på sig. Det här gör det hela mer realistiskt.  
 
 
För att göra uthållighetstester mer realistiska och mer fotbollsspecifika, så bör man ha med en 
boll i utförandet. Detta saknar dem tre testerna ovanför. Ett problem som uppstår om man 
inför en boll i testet, är att det då även handlar om spelarnas teknik och bollkontroll. Om en 
spelare visar brister i sin teknik, så blir det svårare för denne att driva bollen fram och tillbaks 
under testet. Detta gör att slutresultatet påverkas och man får inte riktigt ut rätt resultat av 
spelarens syreupptagningsförmåga.  
 
 
Resultaten man får från uthållighetstesterna kan påverka upplägget av träningar och 
matchtaktik. Om jag som tränare har en filosofi att spela med hög press i försvarsspelet 
(spelarna börjar jaga bollen högt upp på motståndarnas planhalva) för att vinna boll högre upp 
i plan, så kan jag inte göra detta om mina spelare inte har en god syreupptagningsförmåga. De 
kanske orkar pressa motståndarna i ett par tillfällen, men för att orka detta under en hel match, 
så krävs det att samtliga 11 spelare har en god kondition.  
Träningsupplägget drabbas då, och jag måste införa mer aerob träning för spelarna. Förbättras 
deras aeroba kapacitet, så kan jag kanske spela efter min taktik som var tänkt från början.  
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Spänst- och snabbhetstest 
Spänsttestet känns realistiskt tycker jag. Här får man med en boll i testet. Spelaren får 
dessutom utföra ett rörelsemönster som är identiskt med hur denne agerar ute på planen.  
 
Snabbhetstestet känns också realistiskt tycker jag. Man utför oftast det här testet på en 
fotbollsplan där spelarna även har fotbollsskor på sig. Spelarna gör en hel del riktnings- 
förändringar och vändningar under testet. Sträckan för dem olika löpningarna är 7,5 m och 15 
m, vilket i snitt är det som en fotbollsspelare springer när de ruschar. Allt detta gör att det här 
testet känns fotbollsspecifikt. Jag kan även nämna att jag använt just det här testet på mina 
spelare vid ett flertal tillfällen.  
 
 
Teknikmärket och övriga tekniktester 
Första gången jag hörde talas om SvFF Teknikmärke var lite snabbt på ett träningsläger. Jag 
fick inte så mycket information om testet, så jag tänkte att detta var ett test för att lura barnen 
på pengar. Man gjorde reklam för något som inte hjälper barnen i deras utveckling, istället vill 
man åt deras pengar då de köper teknikhäftena, teknikmärket mm, tänkte jag.  
Men idag så har jag läst på mer om hela konceptet, och jag tycker att allting är riktigt bra. 
Barn vill hela tiden ha utmaningar, de vill ha något som är roligt och de vill få bekräftelse för 
att de varit duktiga. Allt det här får man med Teknikmärket. Utmaningarna är att de ska klara 
testen i första häftet för att de sedan går vidare till dem andra två häftena. Samtidigt så är det 
väldigt stimulerande och roliga övningar i teknikhäftena. Bekräftelse för att barnen varit 
duktiga får dem genom att de förtjänar ett teknikmärke och kan köpa det när de klarat av 
”kraven”. Slutligen så är det här testet utvecklande för barnens funktionella teknik. Om de 
inte får ett bra resultat på ett test, så finns det övningar som säger till hur de kan bli bättre. 
Detta gör att de tränar mer och mer, just för att klara av testerna. Träning ger färdighet.  
 
I det stora hela så är tekniktester svåra att utföra på sina spelare. Eller dem är kanske inte så 
svåra att utföra, men validiteten i resultaten går att diskutera. Det finns inga vetenskapliga 
belägg på att resultaten ska vara på ett visst sätt. Därför är testerna oftast en bedömningsfråga 
som varje tränare själva får ta. Exempelvis så kanske en tränare tycker att det är godkänt med 
3 av 5 skott i mål med rätt fot på avslutstestet (finns mer info längre upp i arbetet). En annan 
tränare ställer högre krav på sina spelare och anser att minst fyra skott ska i mål om spelarna 
ska få godkänt. Som ni förstår så kan det uppstå en hel del frågor och problematik över 
testresultaten, när det gäller tester för att sammanställa fotbollsspelares teknik. 
 
 
Visuellt bedömande 
Att distriktsledare, fotbollstränare, sportchefer mfl bedömer spelarnas kvalitéer visuellt, kan 
ibland skapa vissa frågor det med. Här finns det inte heller några vetenskapliga belägg som 
visar att kraven för en spelare ska vara på ett visst sätt. Om man bedömer spelare visuellt, så 
ställs det höga krav på att man har stor erfarenhet av fotboll. De som bedömer spelarna ska ha 
sett och upplevt en hel del fotboll, innan de kan bedöma spelarna. Det är bara på det här sättet 
de kan skapa en bild av vilka krav som ställs på spelarna.  
 
Men, egenskaper som spelförståelse med och utan boll för en fotbollspelare, är i dagsläget 
väldigt svårt att bedöma. Enda sättet att göra detta på idag, är genom visuell bedömning. Som 
ni förstår så finns det inga rätt eller fel i denna fråga. Ibland måste man helt enkelt bedöma 
spelare visuellt. 
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6     Del 2 – Kravanalys 
 
 

6.1     Inledning 
 
Detta arbete är ett delmoment i kursen Träningslära 5 poäng på Tränarprogrammet på 
Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Uppgiften är att skapa en krav- och 
kapacitetsanalys inom vald specialidrott. I del 2 kommer jag att göra en kravanalys av 
fotbollsspelare.  
 
 

6.2     Bakgrund 
 
Jag har valt att studera vilka krav som ställs på en fotbollsspelare. Jag har valt att göra en 
kravanalys av herrspelare på elitnivå.  
 
 

6.3     Syfte 
 
Syftet med denna kravanalys är att sammanställa vilka egenskaper en fotbollsspelare behöver 
i sin kravprofil.  
 
 

6.4     Metod 
 
För att lyckas med min kravanalys så har jag använt mig av flera källor. Jag har använt en bok 
och sökmotorn PubMed.  
 
Jag har tittat lite bland eget material som jag har hemma. Där har jag hittat en bok som heter 
”Fotbollens Träningslära”. Med hjälp av denna har jag hittat värdefull information som jag 
kunnat nyttja.  
 
Följande sökord och antal träffar har jag fått på PubMed: 

- football and endurance capacity, 40 träffar 
- soccer and characteristics movement, 28 träffar 
- football and physiological profile, 15 träffar.  
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7     Fotbollsspelarens rörelsemönster 
 
Man har kartlagt fotbollsspelarens rörelsemönster genom detaljerade vetenskapliga studier av 
spelarnas aktiviteter under en match. Man har i den här studien studerat manliga danska och 
svenska spelare på elitnivå. För att utföra en sådan analys så krävs det att varje enskild spelare 
filmas med videokamera. Det är 11 spelare per lag på planen i en seniormatch, samtliga ska 
alltså ha en kamera riktad mot sig. När videoinspelningarna är färdiga, så har man analyserat 
videoupptagningen och delat in spelarnas aktiviteter i följande kategorier:  

- Löpsträckor 
- Högintensitetslöpning 
- Lågintensitetslöpning och stillastående 
- Distans med boll 
- Aktiviteter 
- Nickar, närkamper, bollkontakter och skott 21 

 
 
 
Under en match så är tiden fördelad ungefär 
såhär: stående ca 20%, gång 40%, löpning i 
relativt lågt tempo ca 35% och löpning i hög 
hastighet ca 10% (se figur 3).22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1     Löpsträckor 
 
Rörelsemönster Distans (km) Minuter
Stående 0 10 
Gång 3,4 32 
Joggning  3,2 23 
Lätt löpning 2,5 14 
Halvsnabb löpning 1,7 8 
Snabb löpning 0,7 1 
Ryck 0,4 <1 
Baklänges 0,2 <1 

Tabellen ovanför visar alla aktiviteter som en manlig elitspelare (mittfält) utför under en 
match. 23 

                                                 
21 Balsom, P. ”Fotbollens träningslära”, Svenska Fotbollsförlaget, s 12 
22 Balsom P, s 12 
23 Balsom P, s 13 

Tabell 1

Figur 3 
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Det gjordes 52 liknande analyser av fotbollsspelare i match. Det man kom fram till var att 
utespelarna genomför en distans på mellan 9 till 14 km, där genomsnittet var på 10,8 km. Man 
kan jämföra detta med målvakten som i genomsnitt genomför en distans på ca 4 km.  
 
Det är viktigt att man tar hänsyn till att kraven på spelarna är olika beroende på vilken 
position dem har på planen. Jämför man exempelvis två spelare med varandra, så måste man 
förstå att spelarna kan ha olika uppgifter som de ska genomföra på planen, därav kan 
energiåtgången och rörelsemönstret se annorlunda ut.24  
 
 
7.2     Högintensitetslöpning  
 
Tidigare har jag tagit upp att en fotbollsspelare endast förflyttar sig med högintensitetslöpning 
i ca 10% av matchtiden. En fotbollsspelare utför många högfartsmoment, men dem är sällan 
långa. Undersökningarna visar att högfartsmomenten sällan överskrider 10 sekunder.  
Gällande ryck och maxfart så är genomsnittstiden per ryck ca 2-3 sekunder eller 15 meter. 
Ryck i längre sträckor som ca 40 meter och med en arbetstid på 5-6 sekunder, förekommer 
relativt sällan.  
 
Det är hela 22 spelare på en fotbollsplan under en match. Därför blir det inga längre 
högintensitetslöpningar eftersom spelarna ständigt byter rörelsemönster. Man kan inte 
förvänta sig att samtliga spelare rör sig runt bollen och där situationen är. Istället så sprider 
sig spelarna ut på planen för att hålla bredd och djup i laget (göra laget så stort som möjligt). 
 
En fotbollsmatch spelas i 90 minuter, men bollen är aldrig i spel så länge. Enligt 
undersökningarna så är den effektiva speltiden ca 60 minuter. På elitnivå är den tid som spelas 
med hög intensitet ca 30 och 40 minuter. 25 
 
 
7.3     Lågintensitetslöpning och stillastående 
 
Den största delen av spelarens matchtid går ut på att stå stilla, gå, jogga, eller löpa med låg 
intensitet. Detta beror på flera faktorer. Bland annat så är den effektiva speltiden ca 60 
minuter, alltså är bollen inte i spel i 30 minuter. Denna tid behöver oftast fotbollsspelaren till 
att hitta rätt i sin position, skaffa bra utgångspositioner för matchavgörande moment med hög 
fart, återhämta sig/vila mm. Därför sker den största delen av matchtiden med låg intensitet. 26 
 
 
7.4     Distans med boll 
 
En fotbollsspelare rör bollen mellan 0,5 och 3 % av matchtiden. Alltså löper spelaren utan 
boll under den största delen av matchen. Generellt så brukar en mittfältsspelare ha mer boll än 
både försvarare och anfallare. Men det förekommer undantag, beroende på spelarens och 
lagets spelsätt. Ibland kan en spelare få till uppgift att transportera mer boll än övriga spelare, 
därav kommer hans procentuella bollinnehav öka. 27 
 
                                                 
24 Balsom P, s 13 
25 Balsom P, s 14 
26 Balsom P, s 15 
27 Balsom P, s 15 
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7.5     Aktiviteter 
 
Elitspelare gör mellan 10 – 15 aktivitetsändringar per minut under en fotbollsmatch. 
Sammanlagt gör dem ca 1000 rörelseändringar per match. Nedanför i tabellen finns en 
sammanfattning av hur aktivitetsändringarna ser ut för en manlig elitspelare. Värt att nämna 
är att denna aktivitetsbild inte skiljer speciellt mycket mellan yngre och äldre spelare, herrar 
och damer.28 
 
 
 
Rörelsemönster Antal  
Stående 122 
Gång 329 
Joggning 253 
Lätt joggning 251 
Baklänges 26 
Halvsnabb löpning 120 
Snabb löpning 57 
Ryck 19 

Antalet aktivitetsförändringar under en match för en manlig elitspelare. 29 
 
 
7.6     Nickar, närkamper, bollkontakter och skott 
 
Moment som är väldigt fysisktkrävande är närkamper och nickar. Antalet av dessa moment 
per match varierar väldigt mycket, beroende på matchbilden, spelarens egenskaper, spelarens 
uppgifter på planen mm.   
 
Det finns även undersökningar som visar antalet bollkontakter och skott för varje spelare 
under en match. Men man kan säga att beroendefaktorn är lik den i nickar och närkamper.  
 
Man kan fråga sig vad dessa aktiviteter har för betydelse för spelarnas fysiska 
prestationsförmåga. Sanningen är den att aktiviteter som upphopp, tacklingar samt löpning 
med boll är mycket mer energikrävande än löpning utan boll. 30 
 

                                                 
28 Balsom P, s 15 
29 Balsom P, s 15 
30 Balsom P, s 16 

Tabell 2 
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8     Styrka, uthållighet och krav vid olika spelpositioner 
 
Det har under åren gjorts många tester för att sammanställa en kravprofil på fotbollsspelarnas 
fysiska kapaciteter. Under det här avsnittet så behandlas ett av dessa tester. Testet gjordes för 
att framställa en kravprofil på styrka och uthållighet hos elitspelare. Testet visar även hur 
kravprofilen ser ut för olika spelare med olika positioner på planen. 
 
 
8.1     Kort info om studien 
 
Testledare: Wisloff U, Helgerud J, Hoff J 
Publicering: Mars 1998 
Målgrupp: Män, elitspelare 
  
 
8.2     Syftet med studien 
 
Huvudsyftet med den här studien var att undersöka om det fanns något samband mellan 
prestationstester under försäsongsträningen och prestationsförmågan senare i seriespelet. 
Vidare undersöktes den maximala syreupptagningsförmågan och den maximala styrkan i 
proportion till kroppsmassa för fotbollsspelare. En sekundär målsättning var att framställa 
standarddata för norska elitspelare.  
 
 
8.3     Metod 
 
Det var två lag från den högsta serien i Norge som deltog i undersökningen. Spelarna fick 
genomföra uthållighetstester för att få fram den maximala syreupptagningsförmågan. 
Styrketesterna som utfördes var vertikalhopp (Squat jumps och upphopp med armpendling) 
och bänkpress.  
 
 
8.4     Resultat 
 
Den framställda studien stöder tidigare undersökningar som visat ett positivt samband mellan 
den maximala aeroba kapaciteten, fysiska styrkan och prestationsförmågan i elit- 
fotbollsligor.  
 
Mittfältspelarna i undersökningen, hade en högre maximal syreupptagningsförmåga jämfört 
med försvarsspelarna. Man kunde inte hitta några andra skillnader i syreupptagningsförmågan 
när det gällde spelare från olika positioner.  
 
Det fanns en likhet mellan spelarnas Squat Jumps och upphoppen med armpendling. Men 
upphoppen för försvarspelarna och anfallarna var något högre jämfört med mittfältsspelarna. 
Inga speciella skillnader i resultat från bänkpressen mellan spelarpositionerna. 31  
 

                                                 
31 Wisloff U, Helgerud J, Hoff J. “Strength and endurance of elite soccer players”, 1998 mars:30 (3) 462-7 
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9     Krav på tekniken i skott och hoppnick 
 
Många studier har gjorts för att skapa en kravprofil av de viktigaste egenskaperna som en 
fotbollspelare ska ha. Idag finns det få studier som visar vilka tekniska krav som ställs på en 
fotbollspelare. I följande kapitel sammanställs två studier som gjorts inom detta ämne. Första 
studien behandlar skottekniken och hur man får ut så mycket kraft som möjligt i utförandet. 
Andra studien behandlar ”hoppnicken” inom fotbollen. 
 
 
9.1     Skottekniksstudie – kort info 
 
Testledare: Shan G, Westerhoff P 
Publicering: Jan 2005 
Målgrupp: Män, duktiga idrottsmän 
 
 
9.2     Syftet med studien 
 
Syftet var att få fram en detaljerad bild av hur en optimal spark ser ut. En helhetsbild av en 
perfekt utförd spark är än idag inte färdigställd. Detta pga de svårigheter och problem som 
finns i dessa komplicerade tester. Gamla vetenskapliga studier i ämnet kan generellt 
kategoriseras som:  

- tvådimensionell kinematikisk analysering med hjälp av hög-fart kameror 
- muskelrörelsestudier med hjälp av elektroder 
- tredimensionell analysering av spark-benet med hjälp av del-kropps modell 
- kinetik studier med hjälp av kraftmätningar och modeller. 

 
 
9.3     Metod  
 
Inga studier har hittills använts för att få fram en tredimensionell helkropps modell av spark 
momentet. Den här studien använder denna metod och är därför kapabel till en mer detaljerad 
analysering. Med hjälp av duktiga idrottsmän så har man utfört dessa tester.  
 
 
9.4    Resultat 
 
Resultatet visar att en framåtböjning av överkroppen leder till en kraftfullare spark. 
Överkroppsrörelsen leder alltså till en mer kraftfull och snärtlik rörelse.  
Resultaten visar även att kvaliteten i sparken förbättras om man samtidigt gör en rörelse där 
den motsatta axeln till sparkbenet rör sig framåt emot sparkbenet. Denna rörelse leder till en 
mer Kraft full spark. 32  
 
 

                                                 
32 Shan G, Westerhoff P., “Full-body kinematic characteristics of the maximal instep soccer kick by male soccer 
players and parameters related to kick quality”, 2005 jan:4 (1):59-72 
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9.5     Studie om tekniken i hoppnick – kort info 
 
Testledare: Kristensen LB, Andersen TB, Sorensen H 
Publicering: Juli 2004 
Målgrupp: Män, duktiga fotbollsspelare 
 
 
9.6     Syftet med studien 
 
Syftet med denna studie är att skapa en profil för att få bästa möjliga resultat när man utför en 
hoppnick. Undersökningar har hittills bara fokuserat sig på huvudrörelsens begränsningar i 
nick ögonblicket. Man har inte gjort klart vilka förlängda kroppsrörelser som kan påverka 
prestationen i nickmomentet.  
 
 
9.7     Metod  
 
I den här studien har man använt sig av en biomekanisk modell och skapat en stimulerande 
bild av en optimal nick. Testpersonerna var ett gäng duktiga fotbollspelare som fick nicka en 
boll i hastigheter som 13 m/s.  
 
 
9.8    Resultat 
 
I en del fotbollslitteratur står det att fotbollspelaren bör nicka på ett visst sätt för att uppnå 
bäst resultat. Tekniken brukar vara att spelaren rör sig med en begränsad rörlighet i nacken 
fram till bollträffen. Enligt litteraturen så ska denna rörelse utövas av två anledningar;  
1. För att få kraft och en bra nickteknik.  
2. För att minimera skaderisken i nackmuskulaturen.  
 
Men enligt den här undersökningen så blir resultatet av en hoppnick bättre, om utövaren får 
använda en icke begränsad rörlighet i nacken.  
 
Fotbollslitteratur har även påstått att man ska använda sig av en armrörelse för att få mer kraft 
i hoppnicken. Men den här undersökningen visar att det inte finns något samband i det här 
påståendet.  
 
Benrörelsen framåt i nickmomentet är däremot den rörelse som är viktigast för en optimal 
hoppnick. Därför bör tränare och spelare fokusera på att bygga upp muskulaturen runt bålen.33 
  

                                                 
33 Kristensen LB, Andersen TB, Sorensen H. ”Optimizing segmental movement in the jumping header in 
soccer”, 2004 jul:3 (2): 195-208 
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10     Kravprofilens förändring  - idag jämfört med 27 år sedan 
 
 
10.1     Kort info om studien 
 
Testledare: Diaz FJ, Montano JG, Melchor MT, Garcia MR, Guerrero JH, Rivera AE, Tovar 
JA, Moreno MF. 
Publicering: September 2003 
Målgrupp: Män, proffs, elitspelare 
 
 
10.2     Syftet med studien 
 
Syftet med denna undersökning var att se vilka fysiska skillnader som uppkommit bland 248 
elitspelare under en period av 27 år (1973-2000).  
 
 
10.3     Metod  
 
Undersökningen gjordes på 198 mexikanska spelare och 50 spelare från Brasilien och 
Argentina. Spelarna fick utföra fysiska tester, så som deras kroppsbyggnad, blodprov, EKG 
och maximal syreupptagningsförmåga. Data från testerna sparades i årtionden.  
 
 
10.4     Resultat 
 
Slutsatserna från datainsamlingen var att fotbollsspelarna från 90-talet var äldre och längre, 
hade mindre kroppsfett och var i en bättre fysisk form än spelarna från 70- och 80-talet.  
 
Resultaten kan bero på att både Sydamerika och Mexiko anpassat sig mer till den 
internationella nivån. Därav har ländernas utveckling gått framåt.  
 
För att komma upp till den absoluta toppnivån, så krävs det ytterligare förbättringar på vissa 
områden. 34

                                                 
34 Diaz FJ, Montano JG, Melchor MT, Garcia MR, Guerrero JH, Rivera AE, Tovar JA, Moreno MF. “Changes 
of physical and functional characteristics in soccer players”, 2003 sep-okt: 55(5): 528-34 
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11     Diskussion 
 
I min kravanalys har jag tagit upp ämnen som ”fotbollsspelarens rörelsemönster”, ”styrka, 
uthållighet och krav vid olika spelpositioner”, ”krav på teknik i skott och hoppnick” och 
”kravprofilens förändring – idag jämfört med 27 år sedan”.  
 
Samtliga test som utförts i samband med de ovanstående avsnitten, har varit fotbollsspecifika. 
Jag anser även att validiteten i testerna varit hög. De har nämligen mätt det som de ska mäta.  
 
 
Fotboll är en väldigt komplex idrott. Det är svårt att göra en kravprofil på fotbollen då väldigt 
många moment ska presenteras. En fotbollsspelare ska nämligen kunna klara av väldigt 
mycket om de ska ha möjlighet att spela på högsta nivå. Följande egenskaper anser jag är 
viktiga för en fotbollsspelare: 
 

- Karaktär (inställning, vinnarskalle, självförtroende, ledaregenskaper, beteende på och 
utanför plan) 

- Fysik (kondition, snabbhet med och utan boll, spänst, styrka) 
- Spelförståelse (speluppfattning med och utan boll) 
- Teknik (finter/dribblingar, passningar korta och långa, mottagningar/vändningar, 

skott, nick, bra tillslag med båda fötterna, duktiga i 1 mot 1 offensivt och defensivt) 
 
Läser man de ovanstående egenskaperna så förstår man att det ställs höga krav på en 
fotbollsspelare.  
 
Det är även ganska svårt att utföra tester på alla de ovanstående egenskaperna. De enda testen 
som man idag kan göra en ordentlig bedömning på är fotbollsspelarens fysik. Man kan alltså 
testa spelarnas kondition, styrka, spänst och snabbhet med bra testmetoder.  
 
När det gäller tekniktester så finns det brister. Det finns få vetenskapliga tester som kan 
sammanställa kraven som ställs på spelarnas teknik. Oftast får tekniken bedömas visuellt.  
 
Spelförståelse och karaktär, är två psykologiska egenskaper. Därför är det väldigt svårt att 
bedöma båda egenskaperna. Dessa egenskaper kan vad jag vet i alla fall, bara bedömas 
visuellt. 
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