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Sammanfattning 

 

Olika fälttest är flitigt använda för att utvärdera fotbollsspelares fysiska uthållighet, däribland 

Yo-Yo Intermittent Recovery Level 1 (Yo-Yo IR1) och Coopers löptest. Ytterst lite är dock 

känt om Coopertestets lämplighet som mätmetod i en sport med intermittent arbete som 

fotboll. Syftet med denna studie var att undersöka prestation i Coopertestet i förhållande till 

Yo-Yo IR1 testet hos fotbollsspelare på olika tävlingsnivåer. Under försäsongen testades 19 

manliga fotbollsspelare (23 ± 4 år, 181 ± 9 cm, 77 ± 9 kg) från svensk division 1 (hög-nivå, 

n=5), division 3 (mellan-nivå, n=6) och division 5 (låg-nivå, n=8). Coopertestet består av 

oavbruten löpning så långt som möjligt under 12 minuter på löparbana. Yo-Yo IR1 testet 

består av upprepade 2x20 meters löpningar i ökande hastighet, med 10 sekunder aktiv vila 

mellan varje omgång. Testerna utfördes under standardiserade former på kvällstid med minst 

72 timmars mellanrum. Resultatet för Coopertestet var; hög-nivå 3056 ± 194m, mellan-nivå 

2950 ± 188m och låg-nivå 2916 ± 203m, utan signifikanta skillnader mellan grupperna 

(p>0,05). Yo-Yo IR1 resultaten var; hög-nivå 2264 ± 286m, mellan-nivå 1933 ± 395m och 

låg-nivå 1615 ± 496m. Det fanns en signifikant skillnad i testresultaten mellan hög-nivå och 

låg-nivå (p<0,05). Förhållandet mellan de två testerna för hela populationen var r=0,89 

(p<0,001), och inom grupperna; hög-nivå r=0,69 (p=0,2), mellan-nivå r=0,99 (p<0,001) och 

låg-nivå r=0,98 (p<0,001). I motsats till övriga grupper visade resultaten att hög-nivå 

gruppen, som har större mängd fotbollsspecifik träning, inte hade något signifikant samband 

mellan de två testen. Coopertestets utformning med oavbruten löpning, tillsammans med dess 

oförmåga att särskilja mellan olika tävlingsnivåer, medför att Yo-Yo IR1 testet bör användas 

framför Coopertestet i syfte att få tydligare information om en fotbollsspelares fysiska 

uthållighet under matchsituation. 

 

 

Nyckelord: Fotboll, Coopertest, Yo-Yo test, Intermittent arbete, Aerob uthållighet 
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Bakgrund 

 

Fotboll är världens populäraste sport och utövas av män och kvinnor, barn och vuxna, på olika 

nivåer runt om i världen (Bangsbo 1994). Tävlingsfotboll är en högintensiv fysisk aktivitet 

som innebär oregelbundet arbete. Utövaren växlar mellan att stå stilla, gå och löpa i olika 

hastigheter, så kallat intermittent arbete (Balsom 2000). Detta kräver både en välutvecklad 

aerob arbetsförmåga, vilket betyder att kroppen använder syre för att utvinna energi (ATP) till 

muskelarbete, och anaerob arbetsförmåga där kroppen snabbt utvinner energi utan att använda 

syre (McArdle et al. 2006). Betydelsen av framförallt aerob uthållighet för fotbollsspelare har 

bekräftats av flertalet studier, och kan ha en avgörande inverkan i en fotbollsmatch (Reilly et 

al. 2000; Strøyer et al. 2004; Williford et al. 1999). Därför är det viktigt att kunna undersöka 

spelarnas förmåga inom detta område (Bangsbo et al. 2008). Standardtestet för att avgöra 

aerob uthållighet är att uppmäta maximal syreupptagningsförmåga (VO2max), den största 

mängden syre som kroppen kan ta till vara på för att utvinna energi (McArdle et al. 2006), i ett 

laboratorium. Det är dock en dyr och tidskrävande metod som kräver utbildad personal, och är 

därför ingen idealisk testmetod för ett fotbollslag (Aziz et al. 2005b; Balsom 1994). Därför 

har flertalet fälttest skapats som praktiska alternativ till laboratoriemätningar och de är flitigt 

använda av tränare och idrottsforskare för att undersöka aerob uthållighetsförmåga hos 

fotbollsspelare (Balsom 1994; Castanga et al. 2006). 

 

Fotbollens fysiologi 

 

Rörelsemönster 

 

Fotboll är en intermittent sport med bland annat stopp, gång, sprint och hopp i över 1000 

rörelseändringar per match. En elitfotbollsspelare erlägger en stäcka på cirka 10-13 km per 

match, där skillnaden mellan olika tävlingsnivåer (till en viss gräns) inte är så stor (Balsom 

2000). Större delen av en 90 minuters fotbollsmatch (cirka 55%) utförs dock stående eller 

gående, vilket kräver endast en ytterst begränsad energiomsättning (Balsom 2000; Stølen et 

al. 2005). Skillnaden mellan olika tävlingsnivåer ligger istället i mängden högintensiva (>15 

km/h) löpningar under match, där spelare på högre nivå erlägger längre sträcka i högintensiva 

löpningar och kortare sträcka i lågintensiva löpningar än spelare på lägre nivå (Balsom 2000). 

Analyser av spelares prestationer under match har visat att landslagsspelare utförde 28% mer 
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högintensiva löpningar (2,43 mot 1,90 km) och 58% mer sprinter (650 mot 410 m) än 

professionella spelare på lägre nivå (Mohr et al. 2003). Noterbart är att högintensiv löpning 

inte innefattar energikrävande aktiviteter som tacklingar, skott och hopp (Mohr et al. 2003). 

Under matcher på högsta nivå kan sprinthastigheten uppgå till 32 km/h och sprinter över 30 m 

kräver en påfallande längre återhämtning än medellånga (10-15 m) sprinterna (Bangsbo & 

Mohr 2005). Fotbollens komplexa rörelsemönster gör att uthållighetsträningen alltid bör 

bedrivas så fotbollsspecifikt som möjligt (Balsom 2000; Stølen et al. 2005). 

 

Arbetsbelastning 

 

Fotbollsspelarens aeroba energisystem är högt belastat under match, med en 

medelhjärtfrekvens på 85% och toppar på 98% av maximala värden (Bangsbo 1994; Krustrup 

et al. 2005). Hjärtfrekvensmätningar under match leder troligen till en för hög uppskattning av 

syreupptagningen, eftersom faktorer som uttorkning, tillfällig överhettning och mental stress 

påverkar hjärtfrekvensen men inte syreupptagningen (Bangsbo et al. 2006). Med dessa 

faktorer i beaktande visar hjärtfrekvensmätningar under match att den genomsnittliga 

syreupptagningen ligger på cirka 70% av VO2max. Detta värde stöds även av 

kroppstemperaturmätningar under match, som är en annan indirekt mätmetod av 

arbetsintensitet (Bangsbo et al. 2006).  

 

Även om aerob energiomvandling (metabolism) dominerar under en fotbollsmatch utförs de 

mest avgörande momenten som till exempel korta sprinter, hopp, tacklingar och man-mot-

man-spel, av anaerob metabolism (Stølen et al. 2005). En elitfotbollsspelare utför 150-250 

korta och intensiva ryck under 90 minuters spel, vilket indikerar att både de aeroba 

återhämtningsperioderna samt övergångarna till anaerobt arbete är många under en match 

(Mohr et al. 2003).  

 

Positionella skillnader 

 

Det finns tydliga skillnader på de fysiska krav som ställs på spelarna beroende på deras 

position i laget. Mohr et al. (2003) visade i en studie av spelare på högsta nivå att mittbackar 

erlade kortare sträcka och utförde mindre högintensiv löpning än övriga spelarpositioner. 

Detta är troligen starkt kopplat till mittbackars taktiska roll på planen och deras generellt lägre 

fysiska uthållighet (Bangsbo 1994; Mohr et al. 2003). Ytterbackar erlade lång sträcka i 
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högintensiv löpning och sprinter, men utförde färre nickar och tacklingar än övriga positioner. 

Anfallares distans i högintensiv löpning var lika som ytterbackar och mittfältare, men 

anfallare utförde fler sprinter än mittfältare och försvarare. Mittfältare erlade både liknande 

total sträcka och liknande sträcka högintensiv löpning som ytterbackar och anfallare, men 

med färre sprintmoment (Mohr et al.2003). Däremot har tidigare studier (Bangsbo et al. 1991; 

Bangsbo 1994) visat att mittfältare erlägger längre sträcka än övriga positioner. Denna 

utveckling kan troligen förklaras av de högre fysiska krav som ställs på ytterbackar och 

anfallare i dagens fotboll (Bangsbo et al. 2006). Något att beakta i träningsplaneringen är att 

individuella skillnader finns även inom varje spelposition, beroende på taktisk roll i laget och 

spelarens fysiska kapacitet (Mohr et al. 2003). I motsats till tidigare studier (Bangsbo 1994) 

visade Mohr et al. (2003) att spelare i alla lagets positioner utför mindre högintensiv löpning i 

slutet av en match. Detta indikerar att i stort sett alla elitfotbollsspelare utnyttjar hela sin 

fysiska kapacitet under en match.  

 

De flesta studier har använt videoanalys följt av manuell datoranalys för att undersöka 

spelarnas matchprestation. Ny teknologisk utveckling (GPS) har nu gjort att alla 22 spelare 

under varje sjättedelsekund kan studeras under en match, och tekniken används av många 

toppklubbar i Europa. Denna utveckling gör att det finns goda förutsättningar att få tillgång 

till kraftigt ökad information inom detta forskningsområde (Bangsbo et al. 2006; Carling et al. 

2008). 

 

Fälttest 

 

Traditionellt har idrottarens uthållighetsförmåga undersökts genom olika tester med 

kontinuerlig löpning, som exempelvis Beeptest, Coopertest eller ett VO2max test. Deras 

relevans i intermittenta sporter har däremot blivit ifrågasatt (Bangsbo 1994; Castanga et al. 

2005; Krustrup & Bangsbo 2001; Krustrup et al. 2003), vilket har lett till utvecklandet av Yo-

Yo testerna (Bangsbo et al. 2008). 
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Fälttest Beskrivning 

Beeptest: 
Progressivt och oavbrutet löptest 20 meter fram och tillbaka mellan 

två linjer i takt till ett ”beep” ljud, tills tespersonen inte längre orkar 

följa tempot (Ramsbottom et al. 1988). 

Coopertest: 
12 minuter oavbruten löpning, så långt som möjligt på löparbana 

(Cooper 1968). 

Yo-Yo Intermittent 

Endurance Level 2: 

(Yo-Yo IE) 

Progressivt, 2 x 20 meters löpning i takt till ett ”beep” ljud. 5 

sekunder aktiv vila mellan varje vända. Avslutas när testpersonen inte 

längre orkar följa tempot (Aziz et al. 2005b). 

Yo-Yo Intermittent 

Recovery Level 1: 

(Yo-Yo IR1) 

Progressivt, 2 x 20 meters löpning i takt till ett ”beep” ljud. 10 

sekunder aktiv vila mellan varje vända. Avslutas när testpersonen inte 

längre orkar följa tempot. Testet har högre utgångshastighet än Yo-Yo 

IE (Bangsbo et al. 2008). 

Yo-Yo Intermittent 

Recovery Level 2: 

(Yo-Yo IR2) 

Progressivt, 2 x 20 meters löpning i takt till ett ”beep” ljud. 10 

sekunder aktiv vila mellan varje vända. Avslutas när testpersonen inte 

längre orkar följa tempot. Testet har högre utgångshastighet än Yo-Yo 

IR1 (Bangsbo et al. 2008). 

 

 

Ett av de absolut vanligaste fälttesten för att mäta aerob uthållighet inom fotboll är beeptestet 

(Tabell 1). Beeptestet är ett fälttest med en hög reliabilitet, r=0,97 (det vill säga att upprepade 

mätningar ger samma resultat), och testet kan påvisa förändringar i den aeroba uthålligheten 

hos elitfotbollsspelare (Aziz et al. 2005a). Aziz et al. (2005b) jämförde i sin studie testresultat 

i Beeptestet kontra Yo-Yo IE testet (Tabell 1). Vidare uppmättes VO2max vid ett maxtest på 

löpband. Då Yo-Yo IE testet har ett rörelsemönster som bättre motsvarar rörelsemönstret 

under en fotbollsmatch är detta fälttest att föredra (Aziz et al. 2005b). Yo-Yo IE testets svaga 

koppling mellan erlagd distans och VO2max, antyder att VO2max inte i sig är ett bra mått på 

fotbollsspelares intermittenta uthållighetsprestation (Aziz et al. 2005b; Krustrup et al. 2003).  

 

Den andra varianten av Yo-Yo test är Yo-Yo IR testet som finns i två nivåer, Yo-Yo IR1 och 

Yo-Yo IR2 (Tabell 1), av utförande. Krustrup et al. (2003) har undersökt reliabiliteten av Yo-

Yo IR1 testet och dess användbarhet för att utvärdera fotbollsspelares intermittenta 

uthållighetsprestation. Detta gjordes genom att mäta och dokumentera testpersonernas resultat 

vid fyra testtillfällen för att sedan jämföra dessa mot prestationen under matchspel, samt mot 

Tabell 1. Beskrivning över de olika fälttesten som tas upp i studien. 
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VO2max uppmätt vid ett maxtest på löpband. I studien fastställs att Yo-Yo IR1 är ett test med 

hög reliabilitet (r=0,98) som inte har något starkt samband med en fotbollsspelares uppmätta 

VO2max, vilket även har bekräftats i andra studier (Castanga et al. 2006; Krustrup et al. 2005). 

Yo-Yo IR1 korrelerar dock väl (r=0,71) med antalet högintensiva löpningar (>15km/h) under 

en fotbollsmatch, vilket har föreslagits som det bästa sättet att utvärdera en spelares 

intermittenta arbete under en fotbollsmatch (Bangsbo et al. 2008; Krustrup et al. 2003). 

Likaså finns ett samband mellan testet och den totala tiden av högintensiva löpningar och total 

erlagd distans under matchspel. Testets starka samband med dessa variabler i matchspel gör 

det till ett giltigt mätinstrument för en fotbollsspelares fysiska prestation (Krustrup et al. 

2003). Yo-Yo IR1 testet har även visat sig kunna särskilja spelare på olika tävlingsnivå, 

positionella skillnader på planen samt olika faser av träningssäsongen (Bangsbo et al. 2008).   

 

Det råder ett starkt förhållande mellan Yo-Yo IE och Yo-Yo IR1, där resultat från båda 

testerna visar användbar information angående fotbollsspelares fysiska prestationsförmåga. 

Mellan de båda testen finns fysiologiska skillnader, men inte i den grad att det är relevant för 

en fotbollstränare att använda sig av bägge testen för att fastställa var spelarens fysiska 

prestationsstatus ligger. Yo-Yo IE bör anses som ett aerobt uthållighetstest (Castanga et al. 

2006) medan Yo-Yo IR1, då det likt en fotbollsmatch växlar mellan aerobt och anaerobt 

arbete, ses som ett mer fotbollsspecifikt test och rekommenderas därför för fotbollsspelare 

(Castanga et al. 2006; Krustrup et al. 2003).  

 

Likt Yo-Yo IR1 har även Yo-Yo IR2 en förhållandevis hög reliabilitet 

(variationskoefficienten, cv=9,6%), framförallt med tanke på att båda testen är maximalt 

utmattande och därför involverar flera psykologiska faktorer (bland annat motivation och 

förmåga att pressa kroppen maximalt) (Bangsbo et al. 2008). Yo-Yo IR2 är ett väl avvägt test 

för att särskilja fotbollsspelares prestationer under olika delar av säsongen, olika 

tävlingsnivåer och för olika positioner. Testet kan även det likt de föregående testen användas 

i syfte att utvärdera en idrottares förmåga att utföra intensivt intermittent arbete (Krustrup et 

al. 2006). Studier som ställer de båda Yo-Yo IR testen mot uppmätt fysisk prestation under 

matchspel, visar att båda nivåerna kan delge viktig information om en fotbollsspelares fysiska 

matchstatus (Krustrup et al. 2003; Krustrup et al. 2005). Skillnaden mellan testen är att Yo-Yo 

IR1 framförallt mäter spelarens förmåga att upprepade gånger utföra aerobt högintensivt 

arbete, medan Yo-Yo IR2 mäter förmågan att utföra intensivt intermittent arbete med stora 

mängder anaeroba inslag, i kombination med det aeroba arbetet. Yo-Yo IR1 framhålls som 
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det mer fotbollsspecifika testet av de två eftersom det bättre korrelerar med antalet 

högintensiva löpningar under en hel fotbollsmatch (Bangsbo et al. 2008). 

 

Coopertestet (Tabell 1) är även det maximalt utmattande och innefattar flera psykologiska 

faktorer, men har visat hög reliabilitet (r=0,976) (Cooper 1968). Det tycks inte finnas någon 

forskning där Coopertestets validitet mot fotbollsspelares matchprestation undersökts. 

Däremot är Coopertestet ett bra test för att uppskatta VO2max (r=0,897) (Cooper 1968). Det 

finns heller ingen publicerad forskning kring hur Coopertestet förhåller sig till andra fälttest 

för fotbollsspelare. Castanga et al. (2005) har dock undersökt Yo-Yo IR1 och Coopertestets 

förmåga att särskilja olika tävlingsnivåer på fotbollsdomare. Studien behandlade tre olika 

nivåer; topp-nivå, medium-nivå och låg-nivå, av domare från Italien. I gruppen topp-nivå var 

det domare som dömde italienska Serie A och B. Medium-nivån var domare från Serie C och 

den låga nivån bestod av domare aktiva i Serie D. Studien visade att Yo-Yo IR1 testet kan 

särskilja olika tävlingsnivåer för fotbollsdomare, medan Coopertestet inte visade någon 

signifikant skillnad. Coopertestet predikterade dock VO2max med signifikant precision.  

 

Forskningen visar alltså att Yo-Yo Intermittent Recovery Level 1 kan vara det bästa testet för 

att utvärdera en fotbollsspelares fysiska uthållighet. Detta beroende på att testet bäst replikerar 

de intermittenta matchlika fysiska krav, med återhämtning från högintensiva löpningar, som 

ställs i fotboll. Flera studier har visat att testet signifikant kan särskilja spelare på olika 

tävlingsnivåer, olika positioner samt även efter olika typer av träning. 

 

Då det i denna studie inte är möjligt att jämföra testresultat mot faktisk matchprestation, 

kommer utgångspunkten, med stöd i forskningen, vara att Yo-Yo IR1 är det test som bäst 

motsvarar en fotbollsspelares fysiska uthållighet i match. Coopertestet används flitigt av 

fotbollstränare i Sverige (Roosvald 2009), men testets relevans för fotbollsspelare har 

ifrågasatts (Bangsbo 1994; Castanga et al. 2005; Krustrup & Bangsbo 2001; Krustrup et al. 

2003).  Ingen publicerad forskning finns där Coopertestet jämförs mot andra fälttest för 

fotbollsspelare, därför vore det intressant att undersöka dess förhållande till Yo-Yo IR1 testet 

och huruvida det kan särskilja spelare från olika tävlingsnivåer. 
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Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna studie var att undersöka prestation i Coopertestet i förhållande till Yo-Yo 

IR1 testet hos fotbollsspelare på olika tävlingsnivåer. Mer specifikt: 

 Hur ser sambandet ut mellan resultaten i Yo-Yo IR1 testet och Coopertestet? 

 Hur skiljer sig resultatet i Yo-Yo IR1 och Coopertestet mellan fotbollsspelare i svensk 

division 1,3 och 5? 
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Metod 

 

Litteraturstudie 

 

En litteratursökning gjordes i databaserna PubMed och Sportsdiscus. Sökorden som användes 

och kombinerades med varandra var: 12 minute run test, Coopertest, Cooper’s test, Yo-Yo 

test, soccer, soccer players, field testing, association football, soccer performance och 

Bangsbo.  

 

För att artiklarna skulle accepteras som användbar för studien så ställdes följande 

inkluderingskrav på artikeln. 

 Artikel skall vara inriktad mot fotboll på tävlingsnivå/serienivå 

 Artikeln skall behandla ett eller flera av fälttesten: Yo-Yo- (IE2, IR1, IR2) eller 

Coopertest, i relation till fotboll. 

 

Urval och bortfall 

 

Inför studien lämnades intresseförfrågningar till lämpliga fotbollsklubbar, det vill säga svensk 

division 1,3 och 5. I de fall där ett intresse fanns för att deltaga i studien, bestämdes tid för 

testtillfällen i samråd med tränare.  

 

Urvalet till studiens population gjordes enligt följande premisser; 

 Manliga friska fotbollsspelare som spelar seniorfotboll 

 Aktiva i svensk division 1, 3 eller 5 

 Alla är i liknande fas av säsongsträningen 

 Ej målvakt 

 

Anledningen till att målvakter inte inkluderades i studien är att dessa rör sig en avsevärt 

kortare sträcka under match och använder ett annat rörelsemönster jämfört med utespelare.  

Totalt 27 spelare deltog vid de olika testtillfällena. Bortfallet i studien bestod av åtta deltagare 

som inte kunde närvara vid båda testtillfällena, och därför användes inte deras testdata. 

Orsaken till detta var sjukdom, skada eller arbete. Till bortfallet hade även deltagare som inte 

fullföljde testen till märkbar utmatning räknats. 
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Population 

 

Studiens population efter urval och bortfall bestod av 19 friska manliga fotbollsspelare som 

alla var i liknande fas av säsongsträningen (tidig försäsong), och som under säsongen 2009 

var aktiva i svensk division 1 (hög-nivå), division 3 (mellan-nivå) och division 5 (låg-nivå) 

(Tabell 2).  

 

Tabell 2. De olika gruppernas ålder, längd, vikt, antal säsonger på tävlingsnivån, träningsmängd och 

positionsfördelning (mittbackar (mb), ytterbackar (yb), mittfältare (mf) och anfallare (af)). Ingen signifikant 

skillnad finns mellan gruppernas data.  

 

Tävlingsnivå 
Ålder 

(år) 

Längd 

(cm) 

Vikt 

(kg) 

Antal 

säsonger 
Positionsfördelning 

Träningsmängd 

(tim/vecka över 1 år) 

Hög-nivå (n=5) 20±4 177±11 73±8 1,6±1,3 mb: 1, yb: 1, mf: 2, af: 1 8 

Mellan-nivå (n=6) 25±3 185±8 83±8 2,3±1,5 mb: 2, yb: 2, mf: 1 af: 1 4,5 

Låg-nivå (n=8) 24±4 180±8 76±8 3,0±1,6 mb: 2, yb: 2, mf:3, af: 1 2,5 

 

 

Mätmetod 

 

Denna studie är en kvantitativ experimentell studie med crossover-design och standardiserat 

tillvägagångssätt. Under de båda testen användes pulsklockor och pulsband (Polar S610, Polar 

Puls, Finland). Syftet med att använda pulsklockor, med tillhörande pulsband, var att 

kontrollera testpersonernas hjärtfrekvens vid avslutat test, för att säkerställa att de tagit ut sig 

likvärdigt vid båda mättillfällena. Genom detta kunde testpersonerna erbjudas en indikation 

om sin maxpuls.  

 

Yo-Yo Intermittent Recovery Level 1 test 

 

Yo-Yo IR1 (Figur 1) består av upprepade löpningar, á 2x20 meter, fram och tillbaka mellan 

en start-, vänd- och slutlinje med en progressiv ökning av farten som bestäms av ”beep-ljud” 

från en ljudanläggning med en CD-skiva (The Yo Yo tests, Bangsbosports.com, Espergaerde 

Danmark). Mellan varje omgång av 2x20 meter löpning har testpersonerna en tio sekunder 

lång aktiv vila, som består av jogging/gång runt en kon, 2x5 meter. Testet avslutas när 

testpersonen har misslyckats två gånger med att nå slutlinjen innan utsatt beep-ljud. Den 

totala sträckan som personen erlaggt noteras och blir resultatet för testet.  Yo-Yo IR1 består 
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av fyra omgångar (en omgång är 2x20 meters löpningar) löpning med en hastighet på 10-13 

km/h (0-160 meter), sju omgångar med en hastighet på 13.5-14 km/h (160-440 meter). 

Därefter ökas löphastigheten stegvis med 0.5 km/h var åttonde omgång, alltså efter 760, 1080, 

1400, 1720 meter och så vidare, fram till dess att testpersonen inte längre hinner med. Testets 

duration är cirka 10-20 minuter beroende på resultat. 

 

 

 

Figur 1. Yo-Yo Intermittent Recovery Level 1 testbana. Spelarna springer fram och tillbaka mellan start-

/slutlinjen och vändlinjen, för att sedan under den 10 sekunders aktiva vilan ta sig fram och tillbaka från 

vilokonen. 

 

 

Coopertest 

 

Coopertestet genomförs genom att testpersonerna springer en så lång sträcka som möjligt 

under tolv minuter. För att få ett rättvist resultat är det viktigt att testpersonerna kan pressa sig 

för att erlägga så lång sträcka som möjligt. Coopertestets resultat blev den totala erlagda 

sträckan, i meter, som testpersonen mäktade med under de tolv minuter som testet pågick. 

 

Pilotstudie 

 

En pilotstudie genomfördes på Yo-Yo IR1 testet där fyra personer deltog. Syftet var att 

testledarna skulle bekanta sig med testproceduren före, under och efter testet. Både testet och 

pulsklockorna fungerade korrekt, och det visade sig nyttigt att en del av Yo-Yo IR 1 testet 

fanns med i uppvärmningen, eftersom testledarna kunde påpeka viktiga detaljer och 

testpersonerna sedan snabbare hittade rätt tempo till det riktiga testet. 
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Testprocedur 

  

Samtliga grupper genomförde testerna på kvällstid med minst 72 timmar och som mest en 

veckas mellanrum och med Coopertestet som första test. Ingen av testpersonerna hade spelat 

match dagen innan något av testerna. Under samma dag som testet utfördes ombads 

testpersonerna undvika andra former av träning eller ansträngande fysisk aktivitet.  

 

Före testen fick deltagarna en genomgång av hur testet utförs på rätt sätt och hur testledarna 

kommer att agera. Varje testperson tilldelades en väst eller tröja med ett nummer på. Detta för 

att det gör det lättare för testledarna att hålla koll på testpersonerna under själva testet. Alla 

deltagare försågs med pulsklocka och pulsband.  

 

Yo-Yo IR1 testet utfördes inomhus på underlag med bra fäste så att testpersonerna inte 

halkade i vändningarna. Start-, vänd- och slutlinjen markerades med koner. Fem meter bakom 

start- och slutlinjen placerades ytterligare en kon som markerade joggingsträckan under den 

aktiva vilan (Figur 1). Innan Yo-Yo IR1 testet startade genomförde alla testpersoner en 

standardiserad uppvärmning. Den bestod av 1 km jogging, därefter tänjning och slutligen fick 

alla testpersonerna genomföra de fem första löpomgångarna på Yo-Yo IR1 testet. Under Yo-

Yo IR1 testet placerade testledarna sig på vardera sida bredvid ”konbanan”. När någon av 

deltagarna avbröt testet noterades nivån där testpersonen avbrutit testet. Båda testledarna 

noterade var för sig, för att efter testet göra en avstämning att anteckningarna stämde överens. 

Skulle resultat inte överrensstämma mellan testledarnas noteringar hade dessa data plockats 

bort från studien.  

 

Innan Coopertestet genomförde alla testpersoner en standardiserad uppvärmning bestående av 

1 km jogging, därefter tänjning och slutligen 400 meter löpning i ett högre tempo för att få 

upp pulsen inför starten av testet. Coopertestet med gruppen låg-nivå genomfördes inomhus 

där ett varv på löparbanorna motsvarade 200 meter. Med gruppen mellan-nivå och hög-nivå 

genomfördes testet på 400 meters löparbana utomhus. Väderförhållanden skiljde sig något åt 

för de båda grupperna. Mellan-nivå gruppen sprang i vindstilla och cirka 5 plusgrader, medan 

hög-nivå gruppen genomförde testet i cirka 8 plusgrader, lätt vind och duggregn. Underlaget 

var av samma material (tartan) inomhus och utomhus. Vid testen markerades var 20:e meter 

på banan med hjälp av koner.  
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Under Coopertestet gavs information löpande angående hur lång tid det var kvar. Denna 

information gavs till testdeltagarna när det var 6 minuter, 2 minuter, 1 minut samt 30 sekunder 

kvar av testet. När testet var slut blåste den ena testledaren i en visselpipa och testdeltagarna 

stannade så fort de kunde. Därefter noterades hur långt in på det sista varvet som respektive 

testperson hade kommit och maxpulsen registrerades. Testledarna var under själva testet 

placerade vid ”starten” och prickade av varje varv som slutfördes av respektive testperson. 

Båda testledarna noterade var för sig, för att efter testet göra en avstämning att anteckningarna 

stämde överens. Skulle resultat inte överrensstämma mellan testledarnas noteringar hade 

dessa data plockats bort från studien.  

 

Statistisk analys av data 

 

Alla statistiska beräkningar genomfördes med programmet Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) version 16.0 för Windows. Skillnader i de tre gruppernas testresultat i Yo-Yo 

IR1 testet respektive Coopertestet, analyserades genom variationsanalys ANOVA (envägs 

ANOVA), där skillnader ansågs signifikanta vid p<0,05. Vid signifikant skillnad utfördes ett 

Bonferroni post-hoc test för att urskilja mellan vilka grupper denna skillnad fanns. Med hjälp 

av Pearsons korrelationskoefficient, studerades sambandet mellan testresultaten på Yo-Yo 

IR1 och Coopertestet för hela populationen.  

 

Etiska överväganden 

 

Deltagarna informerades muntligt vid det första mötet för att få en förståelig och rättvisande 

bild av undersökningens metod och syfte. Såväl ledare som testdeltagare fick chansen att 

ställa frågor. Eftersom testerna utfördes i samråd med tränare, och i flertalet fall på lagets 

träningstid, noterades varje individs resultat för att sedan delges tränaren. Testpersonerna 

gjordes införstådda med att det var helt frivilligt att godkänna att deras testresultat användes i 

studien. De som deltog i undersökningen informerades om att de när som helst kunde avbryta 

sin medverkan i studien, utan att motivera varför. Deltagarna garanterades anonymitet i 

studien, det vill säga att ingen genom att läsa studien skulle kunna koppla testresultat till 

någon specifik individ.  
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Resultat 

 

Hjärtfrekvensmätningar (slag/min) för hela populationen (n=19) var efter avslutat Coopertest; 

191±8 och efter avslutat Yo-Yo IR1 test 190±7. För respektive grupp var hjärtfrekvensen; 

hög-nivå 188±7, mellan-nivå 189±8, låg-nivå 195±6 efter avslutat Coopertest och efter Yo-

Yo IR1 testet var hjärtfrekvensen för samma grupper 187±7, 189±9 och 192±6. 

 

Hela populationens (n=19) medelresultat i Cooper- och Yo-Yo IR1 testet var 2964m 

respektive 1886m. I figur 2 visas de tre gruppernas resultat på Coopertestet; hög-nivå 3056 ± 

194m, mellan-nivå 2950 ± 188m och låg-nivå 2916 ± 203m (p>0,05).  

 

 

 

Figur 3 visar gruppernas resultat på Yo-Yo IR1 testet; hög-nivå 2264 ± 286m, mellan-nivå 

1933 ± 395m och låg-nivå 1615 ± 496m. Det var en signifikant skillnad mellan grupperna 

hög-nivå och låg-nivå (p<0,05). 
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Figur 2. Medelresultat för de olika grupperna i Coopertestet. 
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Förhållandet mellan resultatet på Cooper- och Yo-Yo IR1 testet för hela populationens (n=19) 

var signifikant (p<0,05) med Pearsons korrelationskoefficient r=0,89 (Figur 4). I figur 5, 6 

och 7 visas förhållandet inom de olika grupperna; hög-nivå r=0,69 mellan-nivå r=0.99 och 

låg-nivå r=0,98. Förhållandet inom gruppen var signifikant för mellan- och låg-nivå 

grupperna (p<0,05). 
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Figur 3. Medelresultat för de olika grupperna i Yo-Yo IR1 testet. 

*Signifikant lägre än hög-nivå gruppen (p<0,05). 

Figur 4. Korrelationen mellan Coopertestet och Yo-Yo IR1testet för 

samtliga testpersoner (n=19). Signifikant samband vid p<0,05. 
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Figur 5. Korrelationen mellan Coopertestet och Yo-Yo IR1 testet för 

hög-nivå gruppen (n=5).  

Figur 6. Korrelationen mellan Coopertestet och Yo-Yo IR1 testet för 

mellan-nivå gruppen (n=6). Signifikant samband vid p<0,05. 

Figur 7. Korrelationen mellan Coopertestet och Yo-Yo IR1 testet för 

låg-nivå gruppen (n=8). Signifikant samband vid p<0,05.  
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

 

Huvudfyndet i denna studie är att sambandet mellan Coopertestet och Yo-Yo IR1 testet var 

starkt (r=0,89) för hela populationen, men det fanns inget signifikant samband inom hög-nivå 

gruppen. Vidare kunde Yo-Yo IR1 testet särskilja spelare på hög-nivå från spelare på låg-

nivå, medan Coopertestet inte visade någon signifikant skillnad mellan någon av de tre 

grupperna.  

 

I jämförelse med sammanställningen av Bangsbo et al. (2008), innehållande sex tidigare 

studiers publicerade data och även opublicerad data av Yo-Yo IR1 resultat för fotbollsspelare, 

presterade hög-nivå gruppen i vår studie ett resultat (2264m) i paritet med moderat-elit 

(2190m), en grupp som rankas som den under topp-elit (landslagsnivå och högsta nationella 

nivå). Det är svårt att jämföra olika grupper med olika benämningar med varandra, men det 

får anses som rimligt att svensk division 1 motsvarar gruppen under högsta nationella nivån. 

Mellan-nivå gruppens resultat (1933m) i denna studie hamnar mittemellan låg-elit och 

moderat tränade fotbollsspelare, vilket också kan anses rimligt för svensk division 3. Låg-nivå 

gruppen presterade ett resultat (1615m) som är lägre jämfört med moderat tränade (1810m), 

men ändå klart högre än de som tränar endast i rekreationssyfte (ca.1200m). Låg-nivå gruppen 

tränar endast 2,5 timmar i veckan (Tabell 2), vilket kan vara i minsta laget för att klassas som 

moderat tränad inom fotboll. 

 

Testresultaten i denna studie visade på ett ännu starkare samband (r=0,89) mellan 

Coopertestet och Yo-Yo IR1 testet (Figur 4) än tidigare forskning gjord på fotbollsdomare 

(Castanga et al. 2005). Sambandet för hela populationen visade att 79% av variansen i Yo-Yo 

IR1 resultatet kan förklaras av Cooperresultatet. En intressant skillnad mellan de olika 

grupperna var att hög-nivå gruppen inte hade något signifikant samband (Figur 5) mellan de 

båda testen, medan de två andra grupperna visade ett signifikant samband (Figur 6 och 7). 

Orsaken till detta kan bero på den intermittenta fotbollsspecifika träningsmängden och 

intensiteten för hög-nivå gruppen är större än i de övriga grupperna. Hög-nivån har troligen 

bäst utvecklad fotbollsspecifik uthållighet, och kan därigenom bättre växla mellan 

aeorbt/anaerobt arbete. Då Yo-Yo IR1 testets utformning, med ett intermittent rörelsemönster, 
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matchar bättre mot den fotbollsspecifika träningen än vad Coopertestet gör, kan det avspegla 

sig i testresultaten för hög-nivå gruppen. Eftersom studien genomfördes under försäsongen, då 

ingen utav de tre grupperna spelade några matcher utomhus, skulle sambandet mellan 

testresultaten eventuellt kunna förändrats om studien gjorts under tävlingssäsong då alla 

grupper spelar matcher regelbundet och därigenom får mer intermittent träning per vecka. 

Den troliga förändringen kan vara att sambandet mellan resultaten på Cooper- och Yo-Yo IR1 

testet hade blivit svagare, då den intermittenta träningen är större och den kontinuerliga 

löpträningen generellt sett är mindre på tävlingssäsongen. Med tanke på detta bör 

fotbollsspelares uthållighetsträning alltid bedrivas fotbollsspecifikt vilket även har betonats 

tidigare (Balsom 2000; Stølen et al. 2005). 

 

Eftersom sambandet mellan de två fälttesten på låg- och mellan-nivå var starkt, och med tanke 

på Yo-Yo IR1 testets starka samband med högintensiva löpningar under match (Bangsbo et 

al.2008; Krustrup et al. 2003), bör Coopertestet på lägre tävlingsnivåer kunna användas för att 

rangordna vilken spelare som kan tänkas utföra mer tid i högintensiv löpning under match i 

jämförelse med någon annan. Däremot kan det bli svårt att uppskatta hur stor denna skillnad 

mellan spelarna är. Det kan tyckas mindre relevant att rangordna spelarna och viktigare att 

utvärdera spelarnas fotbollsspecifika fysiska status. Eftersom Coopertestet visade väldigt små 

skillnader i resultat mellan olika individer, såväl inom lag som mellan olika tävlingsnivåer, 

medför det att Coopertestet kan få svårt att mäta hur stor skillnaden är i fotbollsspecifik fysisk 

status spelarna sinsemellan. 

 

Eftersom Coopertestet inte kunde särskilja olika tävlingsnivåer, medför det att testets förmåga 

att utvärdera fotbollsträningens effekt mellan olika testtillfällen kan bli låg. Det blir svårt att 

jämföra ett lag mot ett annat lag och kunna dra slutsatser om hur skillnaderna förhåller sig till 

lagens intermittenta uthållighet på fotbollsplanen. Just träningens effekt och det egna lagets 

fysiska status i jämförelse med andra, är troligen några av de vanligaste svaren som en 

fotbollstränare vill få ut av ett fälttest. Coopertestet bör således ses som ett test som kan 

rangordna spelarna, men testet har svårt att visa hur stora skillnaderna är i spelarnas 

intermittenta uthållighetsarbete under match. 

 

Yo-Yo IR1 testet visade i likhet med tidigare forskning på förmåga att särskilja olika 

tävlingsnivåer i fotboll. Castanga et al. (2005) visade trots att Coopertestet inte visar några 

större skillnader mellan tävlingsnivåer på fotbollsdomare, att skillnaderna blir signifikanta 
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med Yo-Yo IR1 testet. Detta överensstämmer med resultatet i denna studie på fotbollsspelare, 

som får anses ha liknande (om än med vissa skillnader) intermittent arbete som 

fotbollsdomare. Yo-Yo IR1 testets klara skillnader, såväl individuellt inom grupperna, som 

mellan grupperna, gör att testet bör anses vara en bra mätmetod för att utvärdera träningens 

effekt och den fysiska statusen på laget i jämförelse med andra lag. Detta har även påvisats i 

tidigare studier (Bangsbo et al. 2008; Krustrup et al. 2003). 

 

Även om Yo-Yo IR1 testets förmåga att särskilja tävlingsnivåer åt endast visade signifikans 

mellan grupperna hög-nivå och låg-nivå, syntes klara skillnader mellan alla tre grupperna 

(Figur 3). Detta indikerar att en större population, jämt fördelad mellan grupperna, hade 

kunnat visa signifikant skillnad mellan alla grupper. Coopertestet visar så pass små skillnader 

i resultat mellan grupperna (Figur 2) att en större population (till en viss gräns) troligen inte 

hade medfört större betydande skillnader mellan grupperna.  

 

Coopertestet har en utformning med oavbruten löpning i ett jämt tempo som skiljer sig från 

fotbollsmatchens intermittenta rörelsemönster, och har därför blivit ifrågasatt i tidigare studier 

(Bangsbo 1994; Castanga et al. 2005; Krustrup & Bangsbo 2001; Krustrup et al. 2003). 

Eftersom testet visade små skillnader i resultat mellan grupperna, trots att Yo-Yo IR1 testet 

kunde påvisa stora skillnader, gör detta att fotbollstränare bör använda Yo-Yo IR1 testet 

framför Coopertestet som fälttest för att utvärdera spelarnas uthållighet på fotbollsplanen. 

 

Då Coopertestet fortfarande används i stor utsträckning bör vidare forskning klarlägga dess 

förhållande till faktisk matchprestation, alltså högintensiv löpning under match. För 

närvarande finns det ingen publicerad forskning på fotbollsspelare inom detta område, och 

även om Coopertestets relevans ifrågasatts kan det med dagens forskning ännu inte avskrivas 

som ett relevant fälttest för fotbollsspelare. Speciellt med tanke på dess samband med Yo-Yo 

IR1 testet i både Castanga et al. (2005) och denna studie.  

 

Metoddiskussion 

 

Antalet testpersoner varierade mellan de tre olika grupperna och hög-nivå bestod av endast 

fem personer, vilket kan anses som en svaghet. Antalet försökspersoner i studien var ungefär 

hälften jämfört med liknande studier i tidigare forskning. Anledningen till att antalet skiljde 

sig mellan grupperna är att det inte fanns fler testpersoner som kunde delta vid båda 
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testtillfällena i de lag som ställde upp, eller att de inte matchade inkluderingskraven för 

studien. Mellan populationens tre grupper fanns ingen signifikant skillnad i ålder, längd, vikt 

eller antal säsonger spelade på den aktuella tävlingsnivån. Dock syntes en skillnad i 

framförallt mellan-nivåns längd och vikt jämfört med de två andra grupperna. En skillnad som 

troligen inte skulle varit lika stor om antalet personer i studien hade varit fler.  

Positionsfördelningen inom och mellan de olika grupperna var jämt fördelad (Tabell 2), vilket 

är en styrka i studien eftersom tidigare forskning påvisat skillnader mellan olika positioner 

(Mohr et al. 2003). 

 

Både Coopertestet och Yo-Yo IR1 testet har visat hög reliabilitet som mätmetod vilket gjorde 

att tillförlitligheten för de två testen är hög. Låg-nivå gruppen genomförde Coopertestet 

inomhus på en kortare bana, mellan-nivå gruppen genomförde testet utomhus i goda 

väderförhållanden och hög-nivågruppen genomförde testet i något sämre väderförhållanden 

utomhus. Dessa olika förutsättningar under Coopertestet är en svaghet i studien. Men 

eftersom underlaget var av samma material och väderförhållandena inte var kraftigt skiftande, 

bör inte dessa skillnader ha påverkat testresultaten i större utsträckning. 

  

Yo-Yo testen genomfördes med identiska förutsättningar mellan grupperna. Eftersom 

samtliga testpersoner var bekanta med antingen Beep – eller Yo-Yo test sedan tidigare och 

alla även fick bekanta sig med Yo-Yo IR1 testet, under den standardiserade uppvärmningen, 

får mätresultaten hög giltighet. Pulsklockorna visade en genomsnittlig skillnad på som mest 

±3 hjärtslag (låg-nivå) för testpersonerna mellan de olika testerna, vilket indikerar att 

testpersonerna ansträngt sig i lika hög grad vid respektive test. 

 

Samtliga grupper genomförde Coopertestet som första test. Detta beroende av praktiska och 

vädermässiga överväganden. En randomiserad testordning hade varit att föredra för att jämna 

ut eventuella för- och nackdelar med att börja med Coopertestet, men eftersom studien jämför 

olika grupper sinsemellan hade det krävts dubbelt så många testtillfällen. Den tid som en 

randomisering hade krävt fanns inte i denna studie, speciellt med tanke på att det var sen höst 

och detta riskerade genomförandet av Coopertesterna. 

 

En stor svaghet i studien, beroende av resurs– och tidsmässiga orsaker, är att det inte var 

möjligt att jämföra testresultat mot faktisk matchprestation. Istället utgick studien från Yo-Yo 

IR1 testet som referenspunkt för fotbollsspelares intermittenta arbete under match, då det i 
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tidigare forskning visat sig vara det test som bäst motsvarar en fotbollsspelares fysiska 

uthållighet i match. Det är dock viktigt att ta i beaktande svårigheterna med att jämföra 

testresultat mot faktiskt matchprestation. Den sanna bilden av den fysiska prestationen i 

fotboll framkommer inte alltid i enstaka matcher, då det ligger i fotbollens natur att karaktären 

på olika matcher skiftar kraftigt beroende på exempelvis taktisk spelidé och motståndarlagets 

agerande (Carling et al. 2008). 

 

Slutsatser 

 

Sambandet för hela populationen mellan Coopertestet och Yo-Yo IR1 testet var starkt. I 

motsats till övriga grupperna visade hög-nivå gruppen inget signifikant samband mellan de 

båda testen. Detta kan bero på den större mängden fotbollsspecifik träning hos  

hög-nivå gruppen. 

 

Yo-Yo IR1 testets kunde särskilja spelare på hög-nivå från spelare på låg-nivå, medan 

Coopertestet inte visade någon signifikant skillnad mellan någon av de tre grupperna. Detta 

gör att mer information om fotbollsspelarens fysiska uthållighet kan erhållas genom Yo-Yo 

IR1 testet.  

 

Den stora skillnaden mellan Coopertestes utformning och det intermittenta rörelsemönstret i 

fotboll, tillsammans med testets oförmåga att särskilja olika tävlingsnivåer åt, gör 

Coopertestet till ett mindre relevant fälttest för fotbollsspelare än Yo-Yo IR1. För att med 

fälttest få en indikation om en fotbollsspelares matchspecifika fysiska uthållighet bör Yo-Yo 

IR1 testet användas framför Coopertestet. 
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