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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien är att analysera anfallssekvenser i 16 fotbollsmatcher fördelat på 

åtta matcher i herrallsvenskan samt åtta matcher i damallsvenskan som leder fram till 

avslutschans. Fokus i analyserna är att avgöra vilken aktion som är avgörande för att få till ett 

avslut, vilket område på planen avslutet kommer ifrån, vilken tid avslutspelen sker och hur 

lång tid de tar samt med vilken teknik och kroppsdel avsluten genomförs. Metod: Den metod 

som användes för att få tag på nödvändiga data var att studera samtliga utvalda matcher via 

två olika play tjänster på internet och rita ner samtliga anfallssekvenser som leder till avslut på 

en mall av en fotbollsplan. Urvalet av fotbollsmatcher utfördes semi-randomiserat för 

damallsvenskan samt för herrallsvenskan från omgång 3, 4 och 5 hos damerna samt 7, 8 och 9 

hos herrarna. Matcher på lappar drogs ur en burk för respektive serie och de 8 + 8 första 

matcherna som drogs analyserades. Resultat: I herrallsvenskan så är korta passningar den 

mest effektiva aktionen för att komma till avslut. Flest avslut görs utanför straffområdet men 

att flest mål gör i straffområdet. Flest avslut kommer i slutet av varje halvtid samt att 

bredsidestillslag är det vanligaste sättet att avsluta på. I damallsvenskan så är korta passningar 

den effektivaste aktionen. Flest avslut görs inne i straffområdet och det är där flest mål görs. 

Flest avslut kommer i slutet av matchen samt att bredsida är det mest effektiva sättet att 

avsluta på. Slutsats: Analys av avslutsekvenser är ett effektivt sätt för tränare att få 

information för att taktiskt kunna förbereda sitt eget spel på ett så bra sätt som möjligt samt att 

utnyttja motståndarnas svagheter. Studien visar att svenska elitlag avslutar med bredsida, att 

avsluten sker i straffområdet, att korta passningar är den mest förekommande aktionen för att 

komma till avslut samt att lagen är starka i slutet av matcherna. Dessa resultat ger tränarna 

intressanta data för hur laget ska anfalla på det mest effektiva sättet. 

Nyckelord: Fotboll, matchanalys, anfallssekvens 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

Purpose: The purpose of the paper is to analyze attack sequences in 16 football matches, 

divided into eight matches in men's elite league, “herrallsvenskan” and eight matches in 

ladies’ elite league, “damallsvenskan” leading to the finishing attempts. The focus of the 

analysis is to determine which final attacking action is crucial for finishing, what area of the 

pitch the goal attempt or header comes from, at what time during the game the finishing 

happening and how long does it take to finish an attack and finally what the technique is used 

and what body part is involved in the finish is. Methods: The method used to get the 

necessary information was to study all selected matches via two different play services on the 

internet and draw the whole attack sequences that lead to a finish on a pitch template. The 

selection of football matches was performed by a semi-randomized procedure on 

damallsvenskan and herrallsvenskan from round 3, 4 and 5 in damallsvenskan and 7, 8 and 9 

from herrallsvenskan. Results: The results show that in herrallsvenskan, the most common 

action to finish is to setup your teammate with short passes. Most finishes are done outside the 

penalty area but the most goals are scored inside the penalty area. Most finishes come at the 

end of each half of the game and that the inside kick is the most common way to finish. In 

damallsvenskan, the most common action is to setup your teammate with short passes. Most 

finishes are made in the penalty area and that is also where most goals are scored. Most 

finishes come at the end of the game and that the inside kick is the most common way to 

finish.  Conclusion: Analyzing attack sequences is an effective way for coaches to get 

important data and information to make their own team better and to exploit the weaknesses 

of opponents. The study shows that Swedish teams will finish with the inside of the foot, that 

the finishing will be in the penalty area, that the most common action is to setup your 

teammate and to be strong at the end of the match. These results give coaches interesting 

information on how to attack I the most effective way. 

Key words: Soccer, Match analysis, Attack sequence 
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Definition av begrepp 

Målchans = Ett skott eller en nick som går mot mål med syfte att försöka göra mål. 

Aktion = Avgörande händelse med syfte att ge sig själv eller sin lagkamrat en chans att göra 

mål. 

Träffsäkerhet = Hur många avslut som träffar mål jämfört med hur många avslut som går 

utanför 

Instick = En kort passning in i straffområdet för en lagkamrat att avsluta på. 

Snett inåt bakåt = Passning från kortlinjen snett bakåt in i straffområdet. 

Avslutstillslag = Hur många gånger foten rör bollen innan den bollen spelas vidare. 

Väggspel = Passningar mellan två spelare på ett tillslag för att försöka ta sig förbi 

motståndare. 

Triangelspel = Passningar mellan tre spelar i en triangelformation med samma syfte som 

väggspel. 

Vristtillslag = Ett tillslag med fotens vrist. 

Bredsidestillslag = Ett tillslag med insidan av foten. 

Nick = Ett tillslag med huvudet. 
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Inledning 

Fotboll är idag den mest populära sporten i världen med 240 miljoner utövare i 22 olika 

länder och med över 3 miljarder följare och är därmed också den sporten med störst TV 

publik. Även i Sverige är fotbollen den populäraste sporten med cirka 501 000 licensierade 

spelare, det är 30 000 fler än golf som är den näst mest populära sporten visar siffror från 

Riksidrottsförbundet (2017) 

 

Det viktigaste i dagens fotboll är att göra mål och vara så effektiv som möjligt på de 

målchanser man skapar. Ett mål i en match kan innebära vinst eller förlust och det kan även få 

ekonomiska konsekvenser beroende på hur viktig matchen är. En matchanalys kan vara en bra 

metod för ett lag att ha tillgång till och som kan öka chanserna till att det egna laget 

producerar fler mål. 

 

Det största målet med en matchanalys i lagsporter är att tillhandahålla information till tränare 

och spelare om andra spelare eller lagprestationer för att kunna möta de komplexa och 

dynamiska kraven under match (Shafizadeh, Lago-Peñas, Gridley & Platt, 2014) 

Matchanalyser är också något som på senare år har blivit mer och mer viktigt för en tränare att 

kunna behärska. Matchanalyser är något som enligt Lago-Ballesteros, Lago-Peñas och Rey 

(2012) har ökat snabbt de senaste åren samt att analysera mål är den objektivt, ultimata 

metoden för att undersöka offensiven effektivt. Vidare nämns att endast se på målchanser inte 

ger en fullständig förståelse för ett lags prestation eftersom mål inte ger många mätpunkter för 

datainsamling under en hel match. För att få en bra analys av matchen bör man ha mer 

omfattande exempel på ett lags matcher och bollinnehav. Carling, Williams och Reilly (2005 

s.2–3) nämner att en matchanalys innebär att man på ett objektivt sätt registrerar och 

undersöker beteenden under en match. Vidare nämns att i en matchanalys kan man fokusera 

på en spelares rörelser eller att kolla på ett helt lags aktivitet t ex. genom att studera hur ett 

lags försvarsspel eller anfallsspel ser ut. Matchanalyser kan användas genom att man antingen 

studerar det egna lagets beteenden för att utveckla sitt egna spel eller att man undersöker sina 

motståndares beteenden under matchspel för att försöka få så stor kunskap om och därmed så 

många fördelar som möjligt på sina motståndare. Carling, Williams och Reilly (2005 s.11) tar 
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även upp att det är viktigt att en tränare tar sig tid att fundera ut vad som borde undersökas 

och varför. Liu, Gomez, Lago-Peñas och Sampaio (2015) nämner att tränare söker efter att 

hitta kritiska prestationer för att kunna diagnostisera tidigare prestationer. Som t ex. vad hände 

och varför hände det? Även vidare att man försöker studera prestationerna för att kunna 

försöka förbättra framtida beteenden som t.ex. vad kommer sannolikt att hända och vad ska vi 

göra då? Lynn (2010 s.135) tar upp att matchanalyser via elektroniska produkter som t ex 

datorer eller videokameror gör att framtagandet av data är mycket effektiv. Detta eftersom det 

ger tränaren tillgång till data vilket gör att det kan vara lättare för andra tränare eller spelare 

att förstå den data som presenteras i grafisk form utifrån den elektroniska analysen. Vidare 

nämns att denna variant gör att tränaren antingen kan visa matchsekvenser via playback eller 

genom att presentera noterande data som gjorts. 

 

Det har gjorts en hel del forskning inom herrfotboll där man studerat matchanalyser och då 

har man främst studerat de stora fotbollsturneringarna som t ex VM, EM och Champions 

League. Det finns inte så mycket forskning på specifika serier eller länder. Inom damfotbollen 

så finns väldigt lite studier gjorda på matchanalyser.  

 

I en matchanalys i fotboll kan man studera flera olika delar, exempelvis vilken tidpunkt i en 

fotbollsmatch som ett avslut sker. I en studie av Njororai (2013) så analyserades vilken 

tidpunkt under en match som målen görs. Samtliga mål som gjordes i turneringen delades in i 

olika tidsintervaller på 15 minuter. Resultatet visade att flest mål förekom mellan matchminut 

76–90 där 35 mål gjordes.  En annan studie av Jankovic, Leontijevic och Tomic (2016) 

genomfördes på samma sätt fast istället för mål så undersöktes antalet avslut i olika 

tidsintervaller. Resultatet visade att antalet avslut ökade ju längre tid matchen pågick. Flest 

avslut gjordes mellan matchminut 75–90. Detta är två exempel på hur man kan studera under 

vilka tidsintervaller ett anfall avslutas. En annan sak som kan undersökas i en matchanalys är 

vad som ligger bakom ett avslut, alltså vad är den avgörande händelsen innan avslutet 

kommer. I en studie av Michialidis, Michialidis och Primpa (2013) så undersöktes olika 

aktioner som var det vanligaste sättet att komma till avslut på. Resultatet visade att flest mål 

gjordes via långa pass på mer än 10 meter, tätt följt av korta pass på maximalt 10 meter. 

Något annat som Michialidis, Michialidis och Primpa (2013) studerade var med vilken 

kroppsdel målen i turneringen gjorde. Om det t ex. var med foten, huvudet eller någon annan 

del av kroppen. Resultaten visade att flest mål gjordes via skott, där insidan av foten stod för 
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flest mål. Detta är ytterligare två olika delar som kan undersökas i en matchanalys. I en studie 

av Barreira, Vendite och Vendite (2016) har man till exempel studerat skott och 

passningssekvenser av båda lagen under matcher. Hur långa passningarna var, antal skott, 

felpassningar och bollinnehav. Resultaten visade att det inte fanns något starkt samband 

mellan längden av passningssekvenser och resultatet i matcherna. Vidare fann man att avslut 

på mål låg på i genomsnitt 43 % genom hela turneringen samt att felpass i turneringen låg på i 

genomsnitt 8 % med högre frekvens tidigt i turneringen än i slutet.  Detta är några ytterligare 

exempel på vad man har studerat i matchanalyser. Sammanfattningsvis så kan man konstatera 

att många moment i en matchanalys kan ge en tränare väldigt mycket intressant information 

som kan byggas vidare på. 

 Detta arbete kommer specialisera sig på avslutsanalyser vilket är en specifik inriktning i en 

matchanalys där man endast studerar hur målchanser kommer till. Fokus kommer ligga på att 

studera olika tidpunkter och tidsomfattningen för avslut, vad som ligger bakom de olika 

avsluten, vilken kroppsdel används mest samt vart i planen avsluten utförs. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att analysera avslutssekvenser i 16 fotbollsmatcher i svensk elitfotboll 

fördelat på åtta matcher i herrallsvenskan samt åtta matcher i damallsvenskan.  

 

Frågeställningar 

• Hur träffsäkra är svenska elitlag 

• Vilken avgörande aktion leder fram till avslut? 

• Vart i planen kommer avsluten till? 

• Vilken tid under matchen skapas avslutet? 

• Hur lång tid tar det att komma till avslut? 

• På vilket sätt utförs avslutet 
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Metod 

Val av metod 

För att på ett så bra sätt kunna uppfylla studiens syfte samt besvara frågeställningarna så 

valdes en observationsmetod. Gratton och Jones (2010 s.180–181) nämner att det finns både 

för och nackdelar med att använda observation som en datainsamlingsmetod. En fördel med 

en observation är att den är naturlig, vilket innebär att det är möjligt att registrera en företeelse 

när den händer än att förlita sig på en persons återkallelse av en företeelse. En annan fördel är 

att observationen äger rum i en naturlig omgivning, vilket innebär att forskaren då har 

möjlighet att observera sammanhanget där beteendena äger rum. Vidare nämns att det även 

finns nackdelar med en observation. Det kan t.ex. vara att forskaren missförstår en företeelse. 

Det kan även vara att forskaren får problem med datainsamlingen, att verkligen studera det 

som ska observeras och att inget viktigt glöms bort.  

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen utfördes genom att författaren först funderade ut relevanta sökord för att 

hitta relevant litteratur. Därefter valdes en databas ut. Den databas som valdes var 

SPORTdiscus. Vidare skrev jag in sökorden för faktagrundande vetenskapliga originalartiklar. 

Efter det lästes abstrakten i de artiklar som innehöll intressanta och relevanta rubriker. När 

inga fler intressanta artiklar hittades så lades fler sökord in och proceduren återupprepades. Se 

Bilaga 3 för sammanfattad litteratursökning. 

 

Urval 

Urvalet föll på åtta matcher från herrallsvenskan samt åtta matcher från damallsvenskan vilket 

ger totalt 16 matcher att analysera. Samtliga matcher som blev utvalda för analys lottades 

fram genom ett semi-randomiserat förfarande. Detta gjordes genom att skriva ner samtliga 

matcher från omgång 7, 8 och 9 i herrallsvenskan samt omgång 3, 4 och 5 i damallsvenskan 

på lappar. För att ta reda på vilka matcher som ingick i de olika spelomgångarna användes 

Svenskfotboll (2016) som hjälp. Lapparna lades därefter i två olika burkar, en burk för 

herrallsvenskan och en burk för damallsvenskan. Sedan drogs först åtta matcher utan 

återläggning ur burken för damallsvenskan, dessa skrevs ner på en lista. Därefter drogs åtta 
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matcher ur burken för herrallsvenskan och noterades i en lista. De 16 matcher som lottades 

fram på detta sätt blev de matcherna som också blev analyserade. 

 

Datainsamling 

Det första som gjordes för att kunna samla in data var att författaren registrerade sig på två 

separata play tjänster på internet för att få full tillgång till matcherna som skulle analyseras. 

Först skedde registreringen på cmore sport där de visar herrallsvenskan. Därefter gjordes en 

registrering på damallsvenskan TV.  

Play tjänsterna undersöktes för att se om de innehöll en reprisfunktion så att man kan kolla på 

matcherna flera gånger. På damallsvenskan TV fanns denna funktion men inte på cmore sport 

eftersom den tjänsten ligger nere för underhåll. Detta gjorde att författaren var tvungen att 

ladda ner ett gratis inspelningsprogram som hette Free Screen Video Recorder vilket gjorde 

att matcherna kunde spelas in och sparas på datorn. Efter det så gjordes två stycken test-

analyser av matcher för att försäkra att metodens validitet och reliabilitet var hög. Detta 

gjordes genom att samtliga avslut, tidpunkt för avslut noterades för att sedan jämföra med den 

officiella statistiken för antal avslut och tidpunkt.  

Därefter observerades matcherna och under varje match så noterades varje tidpunkt för avslut. 

Detta för att sedan kunna se på matchen i repris och utgå från avslutet för att kunna backa 

videoinspelningen och hitta startpunkten av spelsekvensen d.v.s. det senaste spelavbrottet före 

avslut. När både startpunkt och avslutspunkt hittats så noterades båda tiderna och därefter så 

ritade författaren ner bollens väg, samtliga passningar, vilka tröjnummer på spelarna som är 

involverade samt vart och hur avslutet sker (Se Bilaga 5). Varje målchans ritas ner på en mall 

av en fotbollsplan (Se Bilaga 1). När samtliga chanser ritats ner på detta sätt så sparas 

mallarna i en mapp för att sedan kunna läsa av data och få fram resultatet för att besvara de 

frågeställningar som formulerats. Därefter gör man samma sak med nästa match och så 

vidare.  

Analys av data 

När datainsamlingen var klar så utgick analysen av data från en frågeställning i taget. För att 

kunna besvara den första frågeställningen ” Hur träffsäkra är svenska elitlag?” Då 

analyserades samtliga avslut under de åtta matcherna från herrallsvenskan samt de åtta 

matcherna från damallsvenskan. Hur många skott som gick på mål samt hur många som gick 

utanför räknades ihop för att kunna få ut resultatet 
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För att kunna besvara frågeställning två ”Vilken avgörande aktion leder fram till avslut?” 

Alltså vad är det sista som händer innan avslutet kommer. Först skapades ett 

observationsschema där åtta möjliga aktioner som kan leda till avslut togs upp (se Bilaga 2). 

Detta gjordes innan datainsamlingen hade börjat i samband med att de två pilotstudierna 

gjordes. De åtta aktionerna som ingick i observationsschemat valdes eftersom det är de 

aktioner som leder fram till avslut under en fotbollsmatch. Det går att utöka 

observationsschemat genom att lägga till ”instick” och ”snett inåt bakåt” som egna aktioner 

istället för att sätta in dem i aktionen ”kortpassningar”. Därefter analyserades samtliga 

målchanser som noterats på mallen av fotbollsplan (Se Bilaga 1) var för sig, först 

herrallsvenskan och därefter damallsvenskan. Detta för att fastställa vilken aktion som gjordes 

för att komma till avslut. För att sedan kunna notera detta i observationsschemat. Därefter 

räknades all data ihop för att få ut ett resultat. Inspirationen till att undersöka denna sorts data 

och observationsschemat dök upp efter att ha läst en studie av Michialidis, Michialidis, 

Mitrotasios och Papanikolaou (2013) samt en studie av Michialidis, Michialidis och Primpa 

(2013). Här nedan följer en beskrivning av de åtta olika aktionerna som är det sista avgörande 

delen innan ett avslut tas. 

• Individuell prestation 

En individuell prestation innebär att en spelare skapar en målchans helt på egen hand. 

Detta kännetecknas av att spelaren skapar en målchans där motståndarna inte förväntar 

sig att spelaren ska kunna komma till en målchans. Detta kan vara genom t.ex en 

dribbling förbi sin motståndare. Om en annan aktion utförs efter en dribbling räknas 

den inte inom denna kategori utan placeras då i passande kategori. 

• Inlägg 

Ett inlägg innebär att en spelare slår in bollen från antingen vänsterkanten eller 

högerkanten genom luften in i straffområdet. 

• Djupledspass 

Ett djupledspass innebär att en passning slås i planens längdriktning mellan 

motspelarna där en medspelare kan springa mellan och få bollen i farten. Längden på 

djupledspass ligger mellan ca 20–40 meter. För att kunna avgöra längden på 

passningen så måste man veta hur lång och bred fotbollsplanen är för att sedan kunna 

mäta passningens längd med linjal på mallen av fotbollsplan (Se Bilaga 1) 
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• Kortpassning 

En kortpassning innebär att en medspelare slår en passning efter gräset på mellan 1–20 

meter som en spelare kan agera på mellan 1–2 tillslag. Detta kan innefatta en passning 

i sidled, instick eller passning snett inåt bakåt. För att kunna avgöra längden på 

passningen så måste man veta hur lång och bred fotbollsplanen är för att sedan kunna 

mäta med linjal på mallen av fotbollsplan (Se Bilaga 1) 

• Passningskombination 

En passningskombination är när det är minst två eller fler korta passningar i rad, oftast 

direktpass som tillslut leder fram till ett avslut. Några exempel som man kan placera i 

kategorin passningskombination är väggspel och triangelspel. 

• Långboll 

En långboll kan likna ett djupledspass men skillnaden är att en långboll ofta görs på 

längre avstånd samt att bollen är i luften. För att räknas som långboll måste bollen slås 

i luften från minst 40 meter mellan passningsläggaren och mottagaren och riktningen 

behöver ej vara i planens längdriktning. För att kunna avgöra längden på passningen 

så måste man veta hur lång och bred fotbollsplanen är för att sedan kunna mäta med 

linjal på mallen av fotbollsplan (Se Bilaga 1) 

• Försvarsmisstag 

Ett försvarsmisstag räknas när en målchans uppkommer efter att en försvarande 

spelare gjort ett misstag. Detta kan vara genom ett felpass eller en misslyckad 

dribbling som direkt leder fram till att det andra laget får en målchans. 

• Fast situation 

En fast situation är när en målchans uppkommer efter antingen en hörna, frispark, 

straffspark eller inkast. Fast situation räknas endast om det blir ett avslut direkt efter. 

Sker ytterligare spel emellan placeras den aktionen inom annan passande kategori 

Varje avgörande aktion som ledde fram till avslut noterades i den mest passande kategorin 

vilket tillslut ger data som man kan läggas upp i ett diagram. 

 

För att kunna besvara den tredje frågeställningen ”Vart i planen kommer avsluten till?” Då 

började författaren med att analysera de målchanser som noterades på mallen av fotbollsplan 
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(Se bilaga 1) för att sedan dela in avsluten i sju olika zoner som ritades upp på en mall av 

planhalva för att på smidigaste sättet kunna pricka in vart i planen avsluten kom ifrån (se 

Bilaga 4). Herrallsvenskan var först ut att analyseras och därefter damallsvenskan. Samtliga 

avslut noterades inom den mest passande zonen. Till sist så räknades allt ihop för att få ut ett 

resultat i procent. Förfaringsättet till att analysera denna typ av resultat kom även detta från 

Michialidis, Michialidis och Primpa (2013). 

 

För att besvara frågeställning fyra, vilken var ”Vilken tid under matchen skapas målchansen?” 

Då började författaren analysera samtliga målchanser som noterats på mallen av fotbollsplan 

(Se bilaga 1), först ut var herrallsvenskan och därefter damallsvenskan. Samtliga tider för 

själva avslutet noterades på ett blankt papper för att sedan kunna sättas in i passande 15-

minutersperiod. Därefter räknades antalet avslut ihop för att kunna få ut resultatet i procent (se 

Michialidis, Michialidis och Primpa 2013).   

 

För att besvara frågeställning fem som var ”Hur lång tid tar det att komma till avslut?” Då 

började författaren med att först analysera samtliga målchanser var för sig, som noterats på 

mallen av fotbollsplan (Se bilaga 1). Även här startade analysen med herrallsvenskan och 

därefter damallsvenskan. Den sammanlagda tiden från sista spelavbrott innan avslut fram till 

själva avslutet noterades för varje målchans. Anfallstiderna i herr och damallsvenskan delades 

sedan in i tre kategorier, Snabba anfall, medelsnabba anfall samt långsamma anfall. Tiden för 

snabba anfall låg på 0 – 30 sekunder. Tiden för medelsnabba anfall låg på 31 – 60 sekunder. 

Tiden för långsamma anfall låg på 61 sekunder och längre. Därefter räknades samtliga snabba 

anfallstider i herrallsvenskan ihop för att få fram en genomsnittstid för anfall, därefter 

medelsnabba och till sist långsamma anfall. Detta återupprepades gällande de noterade 

anfallstiderna i damallsvenskan 

 

För att kunna besvara den sista frågeställningen ”På vilket sätt utförs avslutet?” så 

analyserades samtliga målchanser var för sig. Herrallsvenskan var först ut och sedan 

damallsvenskan. Samtliga avslutssätt noterades på ett blankt papper för att enkelt få tillgång 

till data. De avslutssätt som noterades var skott med vristtillslag, skott med bredsidestillslag 

och nick med huvudet. Därefter noterades hur många mål som gjordes med det specifika 
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avslutssättet. Till sist räknades all ihop för att få ut resultatet i procent (se Michialidis, 

Michialidis och Primpa 2013). 

 

Etiska överväganden 

Då videomaterialet redan tidigare fanns tillgängligt för allmänheten d.v.s. offentliggjord så 

behövdes inget samtycke för deltagande. Det genomfördes inte heller några psykiska eller 

fysiska ingrepp under studiens gång. Eftersom studien syftar till att undersöka 

anfallssekvenser och inte specifika fotbollsspelare så finns inte heller några känsliga 

personuppgifter att ta hänsyn till. 
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Resultat 

Under de 8 matcher som analyserades i herrallsvenskan noterades 156 avslut totalt. Där 90 

avslut var på mål medan 66 avslut var utanför målet. Procentuellt sett så är 58 % av avsluten 

på mål medan 42 % av avsluten är utanför. Resultatet av de 8 matcher som analyserades i 

damallsvenskan så visade det sig att totalt 136 stycken avslut kom till. Där 93 stycken avslut 

var på mål och 43 stycken avslut var utanför målet. Procentuellt sätt visar resultatet på att 68 

% av avsluten var på mål medan 32 % av avsluten var utanför eller över mål (se figur 1) 

 

Figur 1: Resultat av skott på mål och utanför mål i både herr och damallsvenskan. 

 

Den aktion som är mest förekommande i herrallsvenskan för att skapa ett avslut är 

kortpassningar med 26 %. Den näst mest förekommande aktionen är inlägg från kanterna i 

luften med 21 %. Den tredje mest förekommande aktionen visade sig vara fasta situationer 

med 17 % som ledde till avslut. Resultatet från damallsvenskan visar att den mest 

förekommande aktionen för att skapa avslut var kortpassning där 23 % av avsluten tillkom. 

Tätt därefter, och näst mest förekommande var fasta situationer som bestod av 21 % av 

avsluten. Trea på listan var inlägg från både höger och vänster kanten där 18 % av avsluten 

kom ifrån. (se figur 2) 
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Figur 2: Avgörande aktion som leder till avslut i både herr och damallsvenskan i procent. 

 

Resultatet från vilken zon flest avslut kommer ifrån visar att i herrallsvenskan så sker flest 

avslut utanför straffområdet där 42 % av avsluten kommer ifrån. Den zon där näst flest avslut 

kommer ifrån är det centrala straffområdet där 33 % av avsluten tillkommer. Minst avslut,1 % 

kommer från höger eller vänsterkanten. Den zon där flest mål görs är det centrala 

straffområdet med 75 % av målen. Resultatet från damallsvenskan visar på att flest avslut sker 

i det centrala straffområdet med 39 % av avsluten. Därefter sker avslut utanför straffområdet 

med 34 % av avsluten. Minst avslut, 0 % kommer från höger och vänsterkanten. Resultaten 

visar även att den zon där flest mål tillkommer är det centrala straffområdet med 48 %.    (se 

figur 3) 
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Figur 3: Inom vilka zoner samtliga avslut samt mål tillkommer i både herr och damallsvenskan. 

 

Tiden där avsluten sker delas in i 15 minutersperioder och resultatet i herrallsvenskan visar att 

flest avslut sker mellan minut 31 – 45 med 20 % av avsluten, tätt följt av minut 76 – 90 med 

19 % av avsluten. Den tredje 15-minutersperioden där avslut sker delas mellan minut 45 – 60 

och minut 61 – 75 där båda resultaten låg på 17 % av avsluten. Den tidpunkten under matchen 

där minst avslut sker är mellan minut 16–30 med 13 %. Resultatet i damallsvenskan visar att 

flest avslut sker mellan minut 76–90 med 20 %. Därefter följer tre 15-minutersperioder på    

18 %. Dessa är minut 16–30, minut 31–45 samt minut 61–75. (se figur4) 
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Figur 4: Inom vilken 15-minutersperiod som avsluten sker i både herr och damallsvenskan. 

 

När det kommer till den tid det tar att komma till avslut från närmaste spelavbrott så visar 

resultatet av analyserna att den genomsnittliga tiden för snabba anfall i herrallsvenskan ligger 

på 14 sekunder. Resultatet för de medelsnabba anfallen ligger på 44 sekunder medan tiden på 

de långsamma anfallen ligger på 110 sekunder. Den tid det tar att komma till avslut från 

närmaste spelavbrott i damallsvenskan är för de snabba anfallen 13 sekunder i genomsnitt, för 

de medelsnabba anfallen så ligger resultatet 45 sekunder i genomsnitt och för de långsamma 

anfallen så ligger tiden på 90 sekunder i genomsnitt. (se figur 5) 

 

Figur 5: Genomsnittlig anfallstid för snabba, medelsnabba samt långsamma anfallssekvenser i både herr och 

damallsvenskan.  
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Resultatet vad gäller vilket avslutssätt som används mest vid avslut visar att i herrallsvenskan 

sker 48 % av avsluten med ett vristtillslag. 36 % av avsluten sker med ett bredsidestillslag 

samt att 16 % av avsluten sker via nickar. Flest mål tillkommer via ett bredsidestillslag med 

50 % av målen, därefter kommer nick med 30 % och vristtillslag med 20 %. Resultatet från 

damallsvenskan visar att flest avslut sker med ett vristtillslag med 45 %. Därefter kommer 

avslut med bredsidestillslag på 36,8 % samt avslut via nick på 18 %. Flest mål i 

damallsvenskan sker via ett bredsidestillslag med 52 %, följt av nick på 35 % och vristtillslag 

på 13 %. (figur 6) 

 

 

Figur 6: Det avslutssätt som flest avslut och mål utförs med i både herr och damallsvenskan. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att analysera anfallssekvenser i 16 fotbollsmatcher inom svensk 

elitfotboll. åtta matcher från herrallsvenskan samt åtta matcher från damallsvenskan 

analyserades. Jämför vi det data som visar på träffsäkerhet så är det en rätt stor skillnad på 

antalet avslut. Herrarna hade 20 avslut mer än damerna på mål medan damerna hade 23 avslut 

mindre utanför målet än herrarna. Kollar vi på avslut på mål rent procentuellt sett så hade 

herrarna 58 % avslut på mål medan damerna hade 68 % på mål. Även när det kommer till 

avslut utanför så hade damerna ett bättre procentuellt resultat med 32 % utanför medan 

herrarna noterades för 42 % utanför. Dessa resultat kan tyda på att damerna är mer 

kontrollerade i sina avslut, har en bättre skotteknik och siktar lite bättre än vad herrarna gör. Å 

andra sidan kan resultaten tyda på att försvarsspelet är bättre hos herrarna, att försvararna 

täcker skottytorna bättre än vad damerna gör. Det skulle innebära att herrarna tvingas ta skott 

längre från målet, men även att skotten skulle vara mindre kontrollerade. Att herrarna har fler 

skott utanför mål kan även bero på att de försöker placera bollarna så nära målramen som 

möjligt för att på så sätt göra det så svårt för målvakten som möjligt. 

 

En av de saker som undersöktes i anfallssekvenserna var den avgörande aktionen som ledde 

till avslut, alltså det sista som hände innan avslutet togs. Resultaten talar sitt tydliga språk att 

kortpassningar, inlägg samt fasta situationer är de mest användbara aktionerna för att komma 

till avslut inom svensk elitfotboll. Att kortpassningar är den mest förekommande aktionen kan 

tyda på att en kortpassning kan ske på flera olika sätt. Det kan t ex. vara ett instick in i 

straffområdet, en passning snett inåt bakåt från kortlinjen in i straffområdet eller en vanlig 

passning i t.ex. sidled som är avgörande för att få till ett avslut. Dessa passningar hade kunnat 

delas in i egna aktioner men här samlades dessa passningsmöjligheter under en och samma 

aktion, nämligen kortpassningar. Eftersom dessa olika passningsmöjligheter ingick i samma 

aktion så kan förekomsten av kortpassningar som leder till avslut blivit lite högre än vad den 

borde varit än om samtliga passningar stått var för sig, som egna aktioner. 

I studien av Michialidis, Michialidis och Primpa (2013) så visade resultatet att de två mest 

förekommande aktionerna var passningar på mindre än 10 meter och passningar mer än 10 
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meter. Detta styrker resultatet i den här studien att kortpassningar är den mest förekommande 

aktionen eftersom en kortpassning är definierat på mellan 1–20 meter i den här studien.  

 På herrsidan så var inlägg den näst mest vanliga aktionen medan den på damsidan var den 

tredje mest vanliga. Att inlägg hamnade så högt upp kan bero på att försvarsspelet är så tätt 

och så bra i den centrala delen av planen. Vilket skulle leda till att lagen i de båda serierna 

måste söka sig ut på kanterna och slå ett inlägg för att ge sina lagkamrater chansen att ta sig in 

i straffområdet för att få till avslut. En studie av Mara, Wheeler och Lyons (2012) visar också 

att inlägg är en av de mest förekommande aktionerna för att göra mål i damfotboll på hög 

nivå. Det innebär att det inte är så konstigt att inlägg i damallsvenskan var en av de tre mest 

förekommande aktionerna som noterades under analyserna. Den tredje aktionen som var med 

på både herr och damsidan som var en av de tre främsta aktionerna var fasta situationer. Inom 

kategorin fasta situationer så ingick hörnor, frisparkar, inkast och straffar. Att fasta situationer 

var så högt upp beror med största sannolikhet på att det finns så många möjligheter. Kollar 

man t ex. på frisparkar så kan det innebära två saker, en spelare kan skjuta en frispark direkt 

på mål eller lyfta in bollen i straffområdet liknande ett inlägg. Detta ger lagen två chanser till 

att skapa avslut. De tre minst förekommande aktionerna i både herr och damallsvenskan var 

försvarsmisstag, långboll och passningskombination. Analyserar man varför försvarsmisstag 

hamnar så långt ner på listan så kan det innebära att samtliga lag jobbar hårt med att minimera 

sina misstag då ett enkelt misstag i t ex. backlinjen eller ett felpass kan leda till att 

motståndarna får ett friläge och en jättemöjlighet till att göra mål. Att långbollar används så 

sällan kan bero på att lagen verkar jobba med att ha ett högt bollinnehav för att på så sätt inte 

ge sina motståndare möjligheter att anfalla. Att passningskombinationer var den aktion som 

användes minst av både herrar och damer var lite överraskande och intressant. För eftersom 

lagen jobbar med att försöka ha ett högt bollinnehav som tidigare nämnts, så borde 

passningsspelet bli mycket mer viktigt och då är passningskombinationer som t ex. väggspel 

en effektiv metod för att ta sig förbi motståndare och komma till avslut. 

 

En annan del av analyserna av anfallssekvenser var att kolla på vart på planen som avsluten 

tillkom. Detta utfördes genom att dela in en planhalva i sju olika zoner (se Bilaga 4), de zoner 

där det finns en möjlighet att avslut tillkommer. På herrsidan visar resultatet att flest avslut 

tillkom utanför straffområdet. Detta kan bero på som tidigare nämnts att försvarsspelet kan 

vara relativt bra inom svensk elitfotboll så svenska spelare känner att de måste skjuta utifrån 

för att få till avslut. Fast trots att flest avslut skedde utanför straffområdet så tillkom endast två 
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mål från den zonen, det är låga 10 %. Flest mål skedde istället i den centrala delen av 

straffområdet, 75 % av samtliga mål tillkom där. Det var även i det centrala straffområdet som 

näst flest avslut tillkom. För att styrka att flest mål görs i straffområdet så visar studien av 

Michialidis, Michialidis och Primpa (2013) på just detta då majoriteten av målen skedde i 

straffområdet. Resultatet på damsidan visade på att flest avslut tillkommer i det centrala 

straffområdet och det är även där flest mål sker. Så även på damsidan visar resultatet att det 

sker flest mål i straffområdet. 

 

Resultatet för vilken tidpunkt under en match som ett avslut sker visar på att i herrallsvenskan 

så görs flest avslut i slutet av varje halvlek, nämligen i minut 31–45 och 76–90. Detta kan 

tyda på att spelarna kan känna en viss trötthetskänsla, speciellt under minut 76–90 då nästan 

samtliga spelare spelat i stort sett en hel match och att det då kan uppstå målchanser av 

ingenting. Detta argument kan man styrka genom att visa på att under analyserna så gjordes 

minst antal mål i början av matchen från minut 0–15 och minut 16–30. För att styrka resultatet 

ytterligare så visade studien av Jankovic, Leontijevic och Tomic (2016) att flest avslut sker 

mellan minut 75–90.  Ett annat argument är att ett lag som ligger under målmässigt lyfter upp 

laget och på så sätt skapar fler målchanser i och med att det förlorande laget sätter fler spelare 

i anfallet. Detta kan även leda till att det andra laget får målchanser på kontringar i och med 

att det andra laget har för lite spelare i försvaret. I damallsvenskan så visar resultatet att minst 

avslut sker i början av varje halvlek, nämligen mellan minut 0–15 och minut 45–60 medan 

avsluten ökar ju längre tid matchen pågår. Precis som i herrallsvenskan så sker flest avslut 

mellan minut 76–90. Precis samma argument som användes tidigare på herrsidan kan 

tillämpas även här på damsidan.  

 

Den tid det tar för ett lag att komma till avslut från sista spelavbrott visar inte på någon stor 

skillnad mellan herr och damallsvenskan. Studerar man de snabba anfallssekvenserna så 

ligger tiderna på 14 sekunder respektive 13 sekunder. Då det endast skiljer en sekund mellan 

herrar och damer är det svårt att kunna dra någon slutsats av resultatet. Studerar man de 

medelsnabba anfallssekvenserna så visar resultatet att det endast skiljer en sekund mellan 

herrar och damer och även här är det svårt att kunna dra någon slutsats. När det kommer till 

de långsamma anfallssekvenserna visade resultatet på en viss skillnad, där herrarna hade 

längre anfallstider än damerna. En orsak till detta skulle kunna vara att herrarna har ett bättre 



19 
 

passningsspel, att de kan hålla bollen inom laget under längre perioder utan att motspelarna 

får låna bollen. Det kan även bero på att försvarsspelet hos herrarna är så pass bra att det är 

svårt att på ett så snabbt sätt som möjligt komma till avslut. Men eftersom resultaten inte visar 

på sån stor skillnad mellan damer och herrar så är det svårt att kunna dra några riktiga 

slutsatser. 

 

Den sista delen som analyserades var vilket avslutssätt som avsluten sker med samt med 

vilket avslutssätt som flest mål görs med. I herrallsvenskan visar resultatet att flest avslut sker 

med ett vristtillslag (48 %) och sedan ett bredsidestillslag (36 %) Det intressanta med detta 

resultat är att överlägset flest mål kommer via ett bredsidesavslut (50 %). Trots att avslut med 

vristtillslag var fler. Till och med nickar var mer effektiva än vristtillslag när det gäller mål, 

nämligen 30% på nick och 20 % med vristen. Varför ett avslut med bredsidestillslag är så 

effektivt kan bero på att det vanligtvis utförs inne i straffområdet. Och som studien visat på 

tidigare så gjordes flest mål inne i det centrala straffområdet. Resultatet från damallsvenskan 

visar på nästan identiska resultat som herrallsvenskan. Går man in och kollar på hur avsluten 

sker med fötterna så visar resultatet även här att avslut med vristtillslag används mer än 

bredsidestillslag. Skillnaden i procent ligger här på 45 % jämfört med 37 %. Intressant även 

här är att flest mål (52 %) görs med bredsidestillslag medan mål med vristtillslag endast ligger 

på 13 %. Mål via nick ligger på 35 % vilket visar att bredsida och nick är överlägset det mest 

effektiva sättet att göra mål på i damallsvenskan, precis som resultatet visar i herrallsvenskan. 

Att nickarna har så hög effektivitet i damallsvenskan kan bero på att flest avslut sker genom 

inlägg och fastasituationer, och eftersom bollen då oftast är i luften så leder det oftast till att 

spelarna använder huvudet för att avsluta. Detta gäller även i herrallsvenskan då dessa 

aktioner också var effektivast. 

 

 

Metoddiskussion 

Valet av metod för att på bästa sätt kunna samla in data för att besvara syftet och 

frågeställningar föll på en observationsmetod. Detta eftersom en observation är ett adekvat 

sätt att ta reda på det data som behövdes för att besvara frågeställningarna. Observationen 

valdes att genomföras genom att analysera fotbollsmatcherna via play tjänster på internet 
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(cmore-sport och damallsvenskan TV) då det troligtvis skulle vara det säkraste sättet att 

observera på. Det enda andra alternativet vore att åka och filma matcherna men på grund av 

studiens storlek och bristande tid så hade inte den möjligheten ens varit aktuell. Dock så fanns 

det ett problem som visade sig bli ganska allvarligt när det gällde cmore-sport tjänsten. 

Problemet var nämligen att reprisfunktionen för matcherna inte var tillgänglig, detta innebar 

att författaren blev tvungen att ladda ner ett inspelningsprogram från internet vid namn Free 

Screen Video Recorder. Även här innebar det problem då vissa matcher inte spelades in 

ordentligt. Dessa problem gjorde att insamlingen av data drog ut på tiden. Dock så blev det 

ingen skillnad på tillförlitligheten hos resultatet eftersom det då gick att kolla på matcherna i 

repris och på så sätt få ner det data som skulle analyseras. 

I urvalet av matcher som skedde semi-randomiserat genom att 16 lappar, åtta stycken från 

varje serie med matcherna drogs ur en burk gjordes för att på ett så rättvist sätt få med så 

många olika lag som möjligt då författaren har favoritlag i både herr och damallsvenskan. 

Målet var att försöka få med samtliga lag minst en gång i de båda serierna, så blev inte fallet i 

herrallsvenskan men i damallsvenska så analyserades samtliga lag.  

Insamlandet av data gjordes på ett så objektivt sätt som möjligt. Då författaren hade favoritlag 

i både herr och damallsvenskan så var det viktigt att data från de matcherna samlades in på 

samma sätt som övriga matcher. Att de inte blev någon manipulation av datainsamlingen bara 

för det var favoritlagen som spelade. För att kunna försäkra sig om att det inte blev något 

konstigt resultat av datainsamlingen så kunde författaren tagit hjälp av en annan observatör 

som var helt opartisk vad gäller lagtillhörighet. Just för att vara säker på att rätt data 

analyserades. Samtliga anfallssekvenser noterades på en mall av en fotbollsplan där varje 

händelse som skedde i bollens bana noterades för att få in så mycket data som möjligt. Detta 

var ett väldigt smidigt sätt att jobba på trots att det tog runt 3 timmar att analysera en enda 

match.  

Att kunna notera de olika aktionerna så använde författaren sin 19 års erfarenhet som 

fotbollsspelare för att kunna bedöma vilken aktion som skulle placeras i rätt kategori. Varför 

valet föll på just dessa åtta aktioner var för att det är de vanligaste aktionerna att komma till 

avslut på.  

Analyserar vi validitet och reliabilitet så är det ganska högt inom båda områdena. Eftersom 

analyserna av avslutssekvenser var det som skulle analyseras samt att jag använde mig av 

frågeställningarna för att samla in det data som är nödvändig och därför mäta det som skall 
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mätas så blir validiteten hög. Kollar vi på reliabiliteten så genomfördes två test-analyser på 

två matcher för att ta reda på att insamlandet av data blev korrekt. Detta var fallet då de båda 

testerna jämfördes med antalet avslut som officiellt presenterats på internet vilket var samma 

information. Även de analyser som gjordes för att samla in övriga data i denna studie visade 

på en koppling mellan studiens data och den officiella statistiken. Detta borde leda till en hög 

reliabilitet men eftersom test-analyserna inte sparades så går det inte att styrka att 

reliabiliteten var hög i denna studie och därför kan det kännas mindre pålitligt. Men som 

tidigare nämnts så överensstämde de två test-analyserna med den officiella statistiken, även 

tid för avslut, avslut på mål respektive utanför mål stämde samt vart i planen avsluten skedde 

stämde överens med den officiella statistiken. Detta gällde även under samtliga matcher som 

analyserades. Enligt detta argument så anser jag att det är pålitligt, vilket leder till en hög 

reliabilitet. 

 De data som samlades in visade på intressanta resultat som skulle kunna vara till hjälp till 

olika tränare runt om i Sverige. 

 

Vidare forskning 

Det har gjorts en hel del forskning med samma metod som denna studie men där man mest 

kollat på de stora fotbollsturneringarna som t ex VM, EM och Champions League. Det finns 

inte så mycket forskning på specifika serier eller länder så det skulle vara intressant att studera 

hur det ser ut i t ex England, Italien, Spanien och Tyskland för att kunna jämföra med andra 

länder. Det finns väldigt dåligt med forskning inom damfotbollen så det är också något som 

skulle varit intressant att studera. Den analysering som skett i denna studie hade varit väldigt 

intressant att göra över en hel säsong för att få koll på hur resultatet ser ut över 30 respektive 

22 spelomgångar istället för 8 matcher över 3 omgångar på både herr och damsidan 
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Slutsats 

Studien visar att svenska dam- och herrelitlag gör flest mål via avslut där ett bredsidestillslag 

tillämpas, att avsluten sker i straffområdet, att kortpassning är den mest förekommande 

aktionen för att komma till avslut samt att flest avslut sker i slutet av matcherna. Analysering 

av avslutsekvenser är ett sätt för tränare att få ut mycket intressant data och information för att 

kunna förbereda sina lag taktiskt samt att utnyttja motståndarnas svagheter 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

 

Chanser totalt__________ 

 

Individuell prestation: _____________             

Mål_______ 

 

Inlägg: ________________                                        

Mål_______ 

 

Djupledspass: ___________                          

Mål__________ 

 

Kortpassning: __________ 

Mål__________ 

 

Passningskombination_____________ 

Mål__________ 

 

Långboll. 40–70 m_____________ 

Mål___________ 

 

Försvarsmisstag__________ 

Mål___________ 

 

Fast situation_____________ 

Mål___________ 
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Bilaga 3 

 

 

Databas  Sökord Träffar Lästa abstrakt Valda artiklar 

SPORTdiscus Goals 

Soccer 

Analysis 

332 20 6 

SPORTdiscus Goals 

Soccer 

Analysis 

Women 

30 7 1 

SPORTdiscus Match analysis 

Soccer 

Attack 

39 10 2 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 

 

 


