
Fysutbildning fotboll Steg 2

• Få en bättre fysisk förmåga på varje individ

• Bibehålla/förbättra en positiv utvecklingskurva

• Få spelare att röra sig mer ekonomiskt

• Ge möjlighet till att fler idrottar längre m.h.a en 

bra periodisering

• Inkludera övningar/korta program i fotbollsträning



Fysisk kravbild fotboll

Stabilitet

Acceleration

Styrka

Snabbhet

Anaerob kapacitet



Fysisk kravbild fotboll

Stabilitet:

1. Övningar utförs extremt långsamt (6 sek/repetition)

2. Extrem fokus på kvalitét

3. Avslappning och rätt bålaktivering krävs

4. Ju oftare med bra kvalitét, desto bättre – Uppvärmning 

Främjar ett ekonomiskt rörelsemönster och förbättrar rörlighet



Fysisk kravbild fotboll

Acceleration (1-10 meter):

1. Övningar utförs så snabbt man kan

2. Vila mellan varje repetition är 8-12ggr så lång som arbetet

3. Bör tränas efter lång uppvärmning men så tidigt som möjligt i 

träningspasset

Främjar en bra hållning och förbättrar spelarens förmåga att 

utveckla kraft under kort tid



Fysisk kravbild fotboll

Styrka:

1. Övningar utförs kontrollerat med fokus på kontakt med rätt 

muskel/muskler

2. Motverkar överbelastningsskador och ger möjlighet till ökad 

utveckling inom fotboll 

3. Kan tränas både före, under och efter fotbollen

Främjar en bra hållning och förbättrar möjligheterna till 

långvarig fysisk aktivitet



Fysisk kravbild fotboll

Snabbhet: Förmågan att bibehålla hög hastighet vid något längre 

sträckor ca 15-80 m 

1. Övningar utförs så snabbt man kan

2. Vila mellan varje repetition är 8-12ggr så lång som arbetet

3. Bör tränas efter lång uppvärmning men så tidigt som möjligt i 

träningspasset

Främjar en bra hållning och förbättrar spelarens förmåga att 

utveckla kraft under kort tid



Fysisk kravbild fotboll

Anaerob kapacitet: 

1. Vila mellan varje repetition är 1-6 ggr så lång som arbetet

2. Kan tränas både innan, under och efter fotbollsträning

Främjar en bra hållning och förbättrar spelarens förmåga att 

prestera i samma hastighet i flera intervaller och under en 

längre tid







Praktiskt
Program 1 Styrka, Stabilitet, FMS:

Övning: Tid: 

Knäböj 45-60sek

Sidolyft på knä* 45-60sek/sida

Utfall bakåt 45-60 sek/sida

Släppa diagonaler 45-60 sek 

Två/enbens rumänskt marklyft 45-60 sek/sida

4 punktstående släppa diagonaler 45-60sek



Praktiskt
Program 2 Acceleration, Agility:

Övning: Repetitioner

Starter 5/10/20 m (liggande, knästå, sidan mot m.m.) 3-4st

Stafett 5/5/5/5 m 3-4st

Aktionsbaserad Acceleration och Agility 3-4st

8-12 spelare i varje led

(gärna tidigt i passet men med väl uppvärmda spelare)



Periodisering/säsongsplanering

Varför? 

• För att underlätta för tränare, genom att planera in när och hur 

länge specifika delar ska tränas

• För att minska risken för överbelastningsskador

• För att få spelare att bibehålla motivation

• För att utveckla spelares förmåga i alla avseenden



Periodisering/säsongsplanering

Nulägesbedömning

TeknisktTaktiskt

Fysiskt Mentalt



Periodisering/säsongsplanering

TeknisktTaktiskt

Fysiskt Mentalt

Taktik

Teknik

Fysik

Attityd

Kan jag fysiskt 

utföra 

uppgiften på 

ett kvalitativt 

sätt?

Har jag rätt 

inställning till 

uppgiften?

Förstår jag 

rent taktiskt 

när jag ska 

använda mig 

av det här?

Har jag 

tillräcklig 

fotbollsteknik 

att utföra 

uppgiften?



Periodisering försäsong

Vecka

Fas 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Screening

Fystester

Inlärning

Rörlighet

Stabilitet

Styrka

Max styrka

Power explo

Power snabb

Speed

Agility

Idrott

Låg Medel Hög VILA



Energisystem % Maximal 

power

Repetitionstid Ratio arbete / 

vila

Återhämtnings-

tid mellan pass

Fosfatogena 90-100 % 5-10 sek 1:12 till 1:20 36-48 tim

Glykolytiska 75-90 % 15-30 sek 1:3 till 1:5 36 tim

Glykolytiska & 

Oxidativa
30-75 % 1-3 min 1:3 till 1:5 24-36 tim

Oxidativa 20-30 % > 3 min 1:1 till 1:3 24 tim

Fotboll är en anaerob idrott med aeroba 

återhämtningsperioder



Uppvärmning inför fotboll

Andning

Rocking

Kryp 

Utfallsgång

Sidledsgång



Vad tar du med dig från dagens utbildning?



Lagträning

Individuell träning

Fystester

Screening

Info@atcnacka.se

Atcnacka.se

070 516 64 66


