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Sammanfattning 

Syfte 

Syftet med studien är att analysera tillslagsprecision i fotboll och jämföra eventuella 

skillnader mellan juniorer och seniorer på både herr- och damsidan.  

 

Metod 

Totalt 30 elitspelare varav 16 herrar och 14 damer utförde tester i tillslagsprecision. De 

färdigheter som testades var passning och skott. Upplägget var 60 skott (30 stillaliggande och 

30 halvvolley) och 80 passningar (20 stillaliggande bästa fot, 20 rullande bästa fot, 20 

stillaliggande näst bästa fot och 20 rullande näst bästa fot). Testresultaten analyserades via 

Excel och Kinovea, där kunde medelvärden och standardavvikelser för varje testperson och 

testgrupp räknas ut. 

 

Resultat 

Resultatet visar att det endast var signifkant skillnad på ett av sex moment vad gäller 

tillslagsprecisionen på herrsidan. På damsidan var det ingen signifikant skillnad på något 

moment.  

 

Slutsatser 

Författarna har i denna studie  identifierat en platå mellan spelare i åldrarna 16-18 år och 

seniorspelare vad gäller tillslagsprecision. Spelare i åldrarna 16-18 är lika bra som 

seniorspelare på de individuella färdigheterna passning och skott. Denna platå kan vara 

resultatet av för lite individuell träning, sk isolerad träning vad det gäller tillslagsprecision, på 

föreningsträningarna. Om föreningstränarna följer den utbildning SvFF ger dem ska endast 

två minuter per träning gå till varje individuell färdighet (13 st enligt SvFF). Bristen av tid för 

dessa färdigheter kan vara en avgörande faktor för att utvecklingen av tillslagsprecision står 

stilla idag. 

 

Nyckelord 

Precision, fotboll, skott, passningar. 

Abstract 
 



 
 

 
 

Aim of study 

The aim of this study is to analyze if the precision of a shot and a pass differs between 

professional youth players (16-18 years) and senior players (22+ or older).  

 

Method 

A total of 30 elite players which were 16 males and 14 females performed tests in shooting 

and passing precision. The set-up on the test days were a total of 60 shots(30 lying still and 30 

half volley) and 80 passes (20 lying still best foot, 20 rolling best foot, 20 lying still next best 

foot and 20 rolling next best foot). The test results were analyzed using Excel and Kinovea. In 

these programs the mean value and standard deviation for each player and test group could be 

calculated. 

 

Results 

The result shows that there were only significant differences in one of six parts regarding 

precision on the men's side. On the women's side, there was no significant difference in any of 

the six moments. 

 

Conclusions 

The authors of this study identified a plateau between players aged 16-18 and senior players 

in terms of accuracy in passing and shooting. Players between the ages of 16-18 is as good as 

a senior player at the individual skills passing and shooting. This plateau can be the result of 

too little individual training so called isolated training in terms of precision. If the club 

coaches follow the training SvFF educate, only two minutes per training session goes to each 

individual skill (SvFF names 13 skills). The lack of time for these skills can be a decisive 

factor for why the development of precision stands still today. 
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Introduktion 

Fotboll är en av Sveriges största sporter, om inte den största, sett till antal utövare. Enligt det 

Svenska fotbollsförbundets (SvFF) rapport från 2006 så finns det över en kvarts miljon 

utövare som är över 15 år
1
.
 
En siffra som ständigt växer. Genom åren har Sverige varit ett 

land som lyckats prestera bra trots sitt ringa invånarantal, men på senare år har resultaten inte 

varit lika bra. I kronologisk ordning från 1950 har Sveriges herrlandslag åstadkommit det som 

framgår av Tabell 1. 

 

 
 

Tabell 1. Tabellen visar det svenska herrlandslagets resultat från år 1950 till 2014. Svensk fotboll har presterat 

bra från 1950–1958 samt 1979-1994
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under 2000-talet har Sverige endast lyckats med att nå kvartsfinal i Europamästerskapen 

(EM) vilket innebär att bara lag tillhörande Europa får tävla. När resultaten i tabellen ovan 

beskådas kan det konstateras att svensk fotboll har halkat efter på 2000-talet. Svensk fotboll 

ligger efter i klubblagsfotboll och på den internationella scenen.  

Damfotbollen är relativt ”ung” där det första VM:et spelades först år 1991. 1973 var ett år att 

lägga på minnet för svensk damfotboll då antalet licensierade utövare steg till över 10 000 

samt att den första damlandskampen spelades mot Finland
3
. Tidigare har damlandslaget 

lyckats med följande prestationer: 

 

                                                           
1 http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2006/11/rekordmanga-fotbollsspelare-i-sverige/. 
2 http://svenskfotboll.se/  
3 http://www.svenskdamfotboll.se/index_new.php?category_id=50&parent_id=50

 

Årtal OS VM EM Klubblag  

1950  Brons   

1952 Brons    

1958  Silver   

1979    Malmö silver 

1982    Göteborg guld 

1984   Guld  

1987    Göteborg guld 

1994  Brons   

http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2006/11/rekordmanga-fotbollsspelare-i-sverige/
http://svenskfotboll.se/
http://www.svenskdamfotboll.se/index_new.php?category_id=50&parent_id=50
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Tabell 2. Tabellen visar det svenska damlandslagets resultat från år 1987 till 2013
4
. 

År VM EM 

1984  Guld 

1987  Silver 

1989  Brons 

1991 Brons  

1995  Silver 

2001  Silver 

2003 Silver  

2011 Brons  

2013  Brons 

 

 

Damfotbollens unga historia kan vara största faktorn till att det finns få lag i världen som är 

rankade högre än Sverige (5:e plats enligt FIFAs världsranking från 2014). Svensk damfotboll 

bör sträva efter att behålla platsen i toppen av världseliten och undvika herrlandslagets ”fall”. 

Trots att de är ett av de bästa lagen i världen så har det sällan slutat med en guldmedalj. 

Sverige drar alltid det korta strået och förklaringen kan vara så enkel att de fortfarande ligger 

steget efter de andra nationerna vad det gäller de tekniska momenten. Dessa tekniska moment 

tränas på föreningsträningnarna, landslagssamlingarna har också träningar men där läggs det 

troligtvis mer tyngd på taktik och matchuppladdning. Även fast många spelare spelar i 

föreningar ute i Europa så är det i Sverige grundträningen utförs och de svenska tränarna 

utbildar sig hos SvFF.    

 

I Sverige finns det ett flertal tränarutbildningar att gå, föreningarna betalar ofta 

tränarutbildningarna åt tränarna då detta anses som viktigt att genomgå för tränare. På dessa 

utbildningar så påvisar SvFF vilka riktlinjer de vill att föreningarna ska träna efter. Det 

poängteras att det endast är riktlinjer och i slutändan är det upp till varje förening/tränare att 

planera träningarna. I SvFF spelarutbildningsplan kan det avläsas att när spelarna är mellan 6-

9 år ska det tränas mycket individuellt, det kollektiva spelet är inte viktigt i dessa åldrar utan 

det handlar om att utveckla färdigheterna hos individerna.  

                                                           
4 http://svenskfotboll.se/  

http://svenskfotboll.se/
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Sedan rekommenderar de att när spelarna blir äldre så ska träningarna bestå av mer och mer 

kollektivt lagspel, med argumentet att de individuella aspekterna tränar man även på i 

matchspel. När spelarna är mellan 16-19 år rekommenderas det att ungefär 1/3 av 

träningstiden ska inriktas mot individuella färdigheter medan återstående 2/3 delar ska bestå 

av kollektivt lagspel. Enligt SvFF spelarutbildningsplan finns det 13 olika färdigheter som en 

16-19 årig utespelare behöver träna på. Ett normalt träningspass är 90 minuter, 30 minuter av 

detta ska läggas på 13 olika färdigheter, det är ca 2 minuter per färdighet. Skickliga tränare 

har möjligheten att manövrera träningspassen så att spelare får träna på rätt färdigheter utifrån 

position och förutsättningar. Tillslaget i passningar, inlägg och skott är dock av betydelse för 

en fotbollsspelare oavsett vilken position han/hon spelar på. Genom en analys av Godhe och 

Stoltz (2011) samt Nilsson (2011) och djupdykningen i den svenska spelarutbildningsplanen 

så finns det spår som pekar mot att träningen av tillslag avtar från och med 16-17 års ålder. 

När anaylser av matcher sker tittas det ofta på antal % i bollinnehav i relation till ett annat 

värde, exempelvis i förhållande till antal mål gjorda. Ett lag där spelarna har en hög 

individuell teknisk förmåga inom vissa moment kan bidra till ett bättre statistiskt värde över 

fler variablar.  

 

Lagsporter är mycket komplext då många komponenter kan bidra till ett framgångsrikt recept. 

Argudo, Arias, Ruiz och Alonso (2011) visar i sin studie att ett högre antal procent i 

bollinnehav är en framstående faktor som resulterade i flera antal poäng i vattenpolo, en 

analys som var gjord på tre världsmästerskap. Goméz, Prieto, Pérez och Sampaio (2013) delar 

in innebandynationerna i två olika klasser efter världsrankningen. Högt rankade lag tillhörde 

gruppen High och lågt rankade lag tillhörde gruppen Low. När det är matcher mellan två lag 

som klassas som High har bollinnehavet en stor betydelse för slutresultatet, de spelar med 

mindre risker och försöker hålla bollen inom laget för att så småningom hitta luckor i 

motståndarlaget där de kan göra mål. Bollinnehavet har dock ingen större betydelse när ett lag 

rankat som High spelar mot ett lag rankat som Low. Skillnaden i kvalitén på spelarna är för 

stor för att det sämre laget ska ha nytta av att försöka skapa ett bollinnehav, istället chansar de 

sämre slagen på att ställa om snabbt och komma till avslut. Trots att det kan konstateras att 

det finns flera vinnande koncept och många sätt att lyckas på så kan det också konstateras att 

det inte alltid är bollinnehavet som är det direkt avgörande i idrotten innebandy. Detta för att 

det finns många olika moment som kan avgöra en match. Fotbollen är inget undantag och det 

anses vara en av de mest komplexa lagsporter som existerar idag.  
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Det är en dynamisk och svår förutsägbar sport som involverar elva spelare i varje lag som ska 

samspela för att tillsammans kunna agera ihop på ett sätt som gynnar laget. Bollinnehavets 

betydelse är även här en intressant aspekt att titta på. Collet (2013) menar att det finns ett 

starkt samband i hur många poäng lag lyckats ta i relation till antal procent i bollinnehav, sett 

genom en analys av den högsta divisionen i England.  

I Spanien visade det sig dock att lag med högt bollinnehav inte tog fler poäng, utan tvärt om 

bortsett från Real Madrid och Barcelona. I Tyskland och Italien var det liknande resultat som i 

England, desto mer bollinnehav desto fler poäng. Relationen mellan bollinnehav och antal 

mål visade sig inte vara sammanhängande för lagen som tog de lägre placeringarna, till dessa 

lag räknas de som slutade på plats 5:e-20:e plats. . Detta visar att det inte räcker med att bara 

hålla bollen inom laget utan det gäller att skapa målchanser. Det kan vara avgörande i en 

fotbollsmatch att vara effektiv och ha hög skottprecision även fast laget inte äger 

bollinnehavet. Collet (2013) visar även i studien att bollinnehavet relaterat till antal mål 

analyserades i Champions League och det visade sig inte stämma överens med hur det såg ut i 

ligafotbollen, inget samband mellan bollinnehav och antal mål hittades. Sambandet mellan 

antal % i bollinnehav och gjorda mål är inte signifikant i världens största turnering för 

klubblag. Då lag ändå varit framgångsrika i turneringen kan en bidragande faktor vara 

kvalitén i tillslagen i avslutningsmomenten. Lago-Ballesteros och Lago-Peñas (2010) påvisar 

att topplagen i den spanska högsta ligan har ett högre målsnitt per match, fler antal skott samt 

fler antal skott på mål. Intressant nog hade inte dessa topplag flera antal skott som inte 

träffade mål utan de lag som kom sämst till sköt flera skott utan att träffa mål. Vilket 

förstärker teorin om att tillslagsprecisionen, förmågan att kunna träffa mål, är en högst 

betydande faktor. 

 

Lago-Ballesteros och Lago-Peñas (2010) samt Dellal, Gomez, Lago-Ballesteros och Lago-

Penas (2010) påvisar vikten av ett högt bollinnehav i relation till att vinna matcher. Dellal et 

al. (2010) lyfter även förmågan att komma till inlägg samt förmågan att komma till avslut. 

Efter att lag lyckats ta sig fram till inläggsläge eller avslutningsläge återstår en detalj.  

Det har visat sig att framgångsrika lag har ett antal gemensamma faktorer, oavsett vilken sport 

det handlar om. Att kunna precisera sina avslut i skottmomentet påverkar i högsta grad hur 

matchernas slutresultat utvecklas. I sporten basket påvisar Simeonova (2012) att 

skottprecisionen lagen emellan är skillnaden på vinst och förlust. I handboll har det visat sig 

att pricksäkerheten är en vital del, inte minst för att avslutslägen finns med i nästan varje 

anfall (Barbado, Garcia & Sabido, 2013). 



 
 

6 
 

 

Dellal et al. (2010) menar i sin avhandling att framgångsrika lag har flera antal skott mot mål 

och flera antal skott på mål. Skottprecisionen bör vara hög hos en fotbollsspelare som har till 

uppgift att göra mål, då det är ett av de viktigaste momenten i fotboll (Katis & Kellis, 2007).  

En fotbollsspark kännetecknas av en proximal till distal rörelse av skottbenet, vilket är de ben 

som skjuter iväg bollen. Vinkelhastigheten maximeras först genom låret och slutar vid foten.  

I bakåtsvingen aktiveras höftmusklerna vilket är början på sparken. Benet har därefter en 

sådan position att förutsättningar för acceleration för en rörelse framåt har skapats. När 

sparken utförs mot bollen så är lårets muskler aktiverade. Bollens slutliga hastighet och 

rotation påverkas av kvalitén i tillslaget. För att optimera precisionen i tillslaget har det visat 

sig att ta ett tidigt beslut om vart bollen skall placeras ger bäst effekt, gärna när ansatsen 

påbörjas (Majelan, Rahmani-Nia, Norasteh & Damirchi, 2011). Monitoreringen av tillslaget 

är därför en viktig detalj då utförande av sparken påverkar bollens riktning och hastighet.  

Beroende på position kan det vara så att spelare inte behöver träna lika mycket på tillslag i 

skott, passningar eller inlägg utan att det är andra färdigheter som är av större vikt för att bli 

en bra fotbollsspelare. Collet (2013) menar att de bästa lagen/nationerna i världsfotbollen äger 

större delen av bollinnehavet och har flera antal skott på mål. Relationen mellan bollinnehav 

och poäng blir mindre i vissa länder och ibland finns inget samband alls. Däremot påvisar han 

hur bollinnehavet är direkt relaterat till antalet poäng som tas av de högre raknade lagen 

(Collet, 2013). Vilket då innebär att varje enskild spelare i de lagen har en bra precision i 

passningarna. Om Sverige ska kunna konkurera på toppnivå kan de tekniska färdigheterna 

vara en betydelsefull faktor.  

 

Godhe och Stoltz (2011) samt Nilsson (2011)  belyser ämnet till en viss utstreckning.  

Nilsson (2011) genomförde en opublicerad studie på en elitklubb, vilket visade att det inte var 

någon signifkant skillnad mellan A-truppen och P15 inom denna förening. Detta resultat 

väckte intresse och Nilssons opublicerade studie är grunden till denna uppsats.   

Godhe och Stoltz (2011) har skapat ett ”testbatteri” för elitspelare på juniornivå, de har gjort 

några tester vars resultat är relevanta att jämföra med resultaten i denna studie. Denna studie 

ska analysera och jämföra tillslagsprecisionen med fokus på elitspelare i Dalarna där skott och 

passningar står i centrum.  
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Syfte 
 

Syfte 

Syftet med studien är att analysera tillslagsprecision i fotboll och jämföra eventuella 

skillnader mellan juniorer och seniorer på både herr- och damsidan.  
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Metod 

En kvantitativ inriktning av metod valdes för att på bästa sätt kunna mäta deltagarnas 

precision på färdigheterna skott och passning. Inspiration till testövningarna för att mäta 

precisionen hämtades från Godhe ochStoltz (2011), övningarna modifierades för att anpassa 

sig efter syftet till denna studie.  

 

Urval 

Urvalet baserades på ett så kallat bekvämlighetsurval där lagen som skulle delta i testerna var 

lättillgängliga för författarna. 30 spelare testades varav 16 herrar och 14 damer. Åtta 

herrseniorer, åtta herrjuniorer, sju damseniorer samt sju damjuniorer deltog i studien.  

De inklusionskriterier som behövde uppfyllas för att laget skulle delta i testerna var att 

föreningen/verksamheten sysslade med elitsatsning som tolkades på följande vis: herrsenior 

spelar Division 3
5
 eller högre, damsenior spelar Division 1

6
 eller högre. Herrjuniorer spelar i 

en förening där seniorlaget spelar Division 3 eller högre, damjuniorerna spelar i en förening 

där seniorlaget spelar Division 1 eller högre. Efter att lagen kontaktats och författarna fått ett 

godkännande om deltagande så började urvalsprocessen för varje lag. Eftersom det är stor 

variation på spelare inom olika lag så krävdes det även inklusionskriterier för deltagarna, 

dessa var att deltagarna i juniorlagen skulle vara 16-18 år. I seniorlagen var spelarna tvungna 

att vara över 22 år gamla. Den enda exklusionskriterien som användes i seniorlagen var då 

deltagarna var mellan 19-22 år. Alla deltagare fick ta del av information om studien och dess 

syfte. Innan för-testerna startades så fick alla deltagare läsa igenom informationsbrevet och 

skriva under det (se bilaga 1).  

Tabell 3. Tabellen nedan beskriver antal deltagare i varje testgrupp samt bortfall, de olika testgruppernas 

medelålder. Tabellen visar även min och max ålderi de olika testgrupperna. 

 Antal deltagare Bortfall Medelålder Min/max ålder 

Herrsenior 8  2 26 22-30 

Damsenior 7  3 24 22-28 

Herrjunior 8  2 17 16-18 

Damjunior 7 3 17 16-18 

Total 30 10 21 16-30 

                                                           
5 Division 3 är Sveriges femte högsta herrserie. 
6 Division 1 är Sveriges tredje högsta damserie 
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Bortfall 

Det totala bortfallet (se Tabell 3) landade på tio testdeltagare, fyra herrar och sex damer. 

Anledningarna för bortfallen var varierande. På gruppen herrsenior blev bortfallet två 

personer. Anledningarna till detta var att testdagarna kom mitt under en period med många 

matcher vilket gjorde att det inte fanns tio spelare i laget som kunde ställa upp, testerna 

utfördes även på dagtid på de spelare som inte jobbade/studerade vid sidan av fotbollen vilket 

gjorde att det inte gick att få ihop 10 spelare som kunde delta båda testdagarna. På gruppen 

herrjunior testades åtta st. spelare, det var max antalet i truppen som mötte 

inklusionskriterierna. Vilket betyder att även här vart bortfallet på två spelare.I gruppen 

damseniorer testades sju spelare, bortfallet vart på tre spelare och anledningen till det var att 

klubbarna hade skador på spelare över 22 år redan sedan tidigare. Flera spelare genomförde 

även för-testerna men sedan när det var dags för skarpa tester så tackade de nej på grund av 

känningar av olika skador. Det var även en spelare som var med på förtestet men dök inte upp 

på någon av de skarpa testdagarna.I gruppen damjunior testades sju spelare, vilket leder till ett 

bortfall på tre spelare. Det var liknande anledningar hos dessa som hos damsenior-spelarna. 

Flera ”känningar” på skador och spelare som inte dök upp på själva testdagarna. 

Ett annat slags bortfall uppkom på en herrsenior och en damjunior. Dessa två spelare 

genomförde inte det fjärde momentet på passning (näst bästa fot rullande). Herrsenioren hade 

en tidigare skada och började känna av den igen, därför beslöts det att han skulle kliva av och 

inte genomföra det sista momentet. Damjunioren genomförde inte sista momentet pga 

tidsbrist, testet genomfördes på föreningsträningen och tiden rann iväg. Tyvärr hann det aldrig 

kompletteras. 

 

Datainsamling/genomförande 

Testdagarna 

Alla tester utfördes på olika planer med konstgräs som underlag. Planerna väljs att presenteras 

som plan A, B och C för att inte nämna exakt plats för testet då lag kan anknytas till dessa 

platser. Herrjuniorerna och herrseniorerna testades på plan A. Sju damjuniorer och tre 

damseniorer testades på plan B. Resterande spelare testades på plan C. Ett ”för-test” utfördes 

innan det ”skarpa” testet ägde rum för att spelarna skulle få känna på hur övningarna 

fungerade, detta för att det inte skulle vara något helt nytt när spelarna skulle prestera och 

göra bra ifrån sig.  
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Mätutrustningen 

Uppsättningen av materialet tog ca 30 minuter med följande procedur: Skottnätet fästes i ett 

elvamannamål nere i stolproten och via bägge stolparna och ribban. Därefter knöts en lina upp 

ca 60 cm ovanför markhöjd från stolpe till stolpe. Vid linans mittpunkt fästes en hake som 

anslöt till målets nät underifrån. Pinnar fästes sedan nedifrån nätet som är uppspänt till linan 

som var 60 cm ovanför mark i syfte till att få nätkonstruktionen spänd. Sedan fästes en rund 

läderbit på 20 cm i omkrets i nätets origo. (se Figur 1) 

 

 

Figur 1. Figuren visar nätet när det är färdigmonterat på målet. 

 

 

Sedan mättes 10 meter ut från mitten av målet. Två koner placerades med ett avstånd på 1,5 m 

mellan sig. Halvvolleyrampen placerades i höjd med konens centrum. (se Figur 2). 
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Figur 2. Figuren visar bollrampen för momentet halvvolley skott. 

 

En kamera (Panasonic Full HD HC-V750) placerades bakom testdeltagarna så att målet 

syntes och spelarens rygg var med i bild för att kunna identifiera vilket testdeltagare som sköt.  

Instruktionerna till testdeltagarna: vristskott, sikta på ”pricken” i mitten samt skjut med den 

kraft som en matchsituation hade krävt.  

 

Passningstestets uppsättning inleddes med att spänna ut en lina på marken som var 20 meter 

bred. På linan satt små lappar med avstånd till mitten av linan där spelarna skulle träffa. 

Koner lades ut i olika färger för att kunna uppskatta en passnings värde. Från mitten mättes 25 

meter upp med hjälp av ett måttband. Sedan placerades två koner ut med ett avstånd på 1,5 m 

mellan sig. Avståndet för ramperna till avslutningsområdet var 4 m med en vinkel på 45 

grader (se Figur 3).  
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Figur 3. Figuren visar passningsrampens läge mot passningsytan. 

 
Instruktionerna till testdeltagarna: använd bredsida samt sikta på mittenkonen. Bollarna som 

användes hette Kompositum, storlek 5 med lufttryck på 0,5 bar, och var första generationen i 

märket.  
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Uppvärmning 

Majoriteten av testgrupperna värmde upp med respektive lag i 15-20 minuter innan testerna 

genomfördes. Önskvärt hade varit om författarna hade värmt upp spelarna innan varje test. 

Med respekt för lagtränarna så fick spelarna värma upp med laget. Vid två tillfällen värmde 

spelare upp med författarna på följande vis: 

10 minuter utan boll: 

 Jogging 

 Höga knän 

 ”Häl-kick” mot gluteus 

 Sidohopp 

 Översteg 

 Indianhopp 

 Backa sicksack  

 Kickar  

 

5 minuter med boll: 

 Bredsidapassningar till varandra på ett tillslag 

 Bredsidapassningar valfritt tillslag 

 

 

Figur 4. Figuren visar ett flödesschema för en testdeltagare på förtestet. 
 

Förtest 

Skott 

Stillaliggande 

5 Skott 

Halvvolley 

5 Skott 

Passning 

Stillaliggande 
BF 

5 Passningar 

Rullande BF 

5 Passningar 

Stillaliggande 
NBF 

5 Passningar 

Rullande NBF 

5 Passningar 
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Figur 5. Figuren visar ett flödesschema för en testdeltagare på det skarpa testet. 
 

 

Miljö 

Testerna genomfördes på konstgräs där herrarna testades på plan A, damerna på plan B och C. 

Vid första testtillfället med herrseniorerna var luft-temperatur +11 grader celsius med en 

sidledsvind från höger (från testdeltagarnas högersida när testet utfördes) på 3 meter i 

sekunden. För herrjuniorerna var temperaturen 8 grader celsius med en sidledsvind från höger 

på 8 meter i sekunden och andra dagen var det 5 grader med en sidledsvind från höger på 6 

meter i sekunden. Vid testtillfället för damjuniorerna var temperaturen 14 grader celsius med 

en sidledsvind från vänster på 1 meter i sekunden. Vid testtillfället med damseniorerna var 

temperaturen 10 grader celsius med en sidledsvind från vänster på 2 meter i sekunden.   

Förberedelser 

Vid varje för-test delades ett informationsbrev och ett deltagarformulär ut till varje deltagare 

(Se Bilaga 1 och 2). Därefter fick varje deltagare prova totalt 10 skott och 20 passningar (se 

Figur 4). När det skarpa testet skulle utföras så erhöll en testledare ett testprotokoll för att 

kunna skriva ner testresultaten (se Bilaga 3).  

Antal testledare till stationerna skiljde sig från gång till gång, minst tre och högst fem 

personer deltog totalt inklusive författarna. Vid det skarpa testet gavs västar med nummer ut 

till varje deltagare för identifiering vid skottstationen.  

Test 

Skott 

Stillaliggande 

15 Skott 

Samla bollar 

15 Skott 

Halvvolley 

15 Skott 

Samla bollar 

15 Skott 

Passning 

Rullande BF 

12 Passningar 

Samla bollar 

8 Passningar 

Stillaliggande 
BF 

12 Passningar 

Samla bollar 

8 Passningar 

Rullande BF 

12 Passningar 

Samla bollar 

8 Passningar 

Stillaliggande 
NBF 

12 Passningar 

Samla bollar 

8 Passningar 
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Figur 6. Figuren visar upplägget av stationerna på fotbollsplanen.  



 
 

17 
 

Analys av data 

Deltagarinformation 

Deltagarinformationen som fylldes i av spelarna (se Bilaga 2.) analyserades genom att göra en 

lista av åldrarna och antal år av elitsatsning i Excel, detta för att kunna räkna ut medelålder 

och medelåren av elitsatsning för varje testgrupp. Dessa medelåldrar och medelår av 

elitsatsning fördes sedan in i en tabell för att kunna jämföra testgrupperna men också för att 

kunna få ut ett totalt medelvärde på ålder och ett totalt värde på åren av elitsatsning. Det 

räknades även ut ett spridningsvärde för deltagarnas ålder 

Passnings- test (bredsidespark) 

För att analysera passningsprecisionen på deltagarna så fördes siffrorna från varje deltagares 

prestationer in i Excel. I Excel filen gjordes fyra spalter, en spalt för varje delmoment i 

passningstestet (stillaliggande bästa fot, rullande bästa fot, stillaliggande näst bästa fot och 

rullande näst bästa fot). När deltagarens resultat förts in i filen så kunde medelvärde och 

standardavvikelse räknas ut med hjälp av verktygen i Excel.  

Skott- test (vristspark) 

För att analysera skotttestet så fördes videofilmerna in på datorn och sorterades i rätt 

deltagares mapp för att enkelt kunna veta vilken videofilm som tillhörde vilken deltagare. 

Därefter startades videofilen upp i programmet Kinovea, i detta program analyserades varje 

deltagares precision genom att pausa precis innan bollnätet träffades i skottmomentet. Därav 

kunde det utläsas exakt vart bollen träffade och mäta ut värdena för y- och x-axeln. Parallellt 

med Kinovea så var en Excel-fil öppen där x-värdet och y-värdet fördes in i separata spalter. 

För att veta hur långt ifrån mitten de var på varje skott användes formeln för Pythagoras sats 

på varje x- och y-värde. Användningen av formeln fastställde ett värde för varje skott, värdet 

var i antal cm ifrån origo. Därefter kunde ett medelvärde räknas ut för alla skott som 

genomfördes och då fastställdes det totala medelvärdet för deltagarens skottprecision. Detta 

genomfördes två gånger per spelare, för att få ett medelvärde på både stillaliggande skott och 

halvvolley skott.  

 

Statistik  

Efter att dessa analyser genomförts på varje deltagare så sammanställs alla medelvärden från 

en testgrupp i en tabell. Detta för att kunna se skillnad från spelare till spelare men även för att 

kunna räkna ut ett totalt medelvärde för hela testgruppen. När medelvärdena för alla 

testgrupper var uträknade så fördes även de in i en separat tabell, i denna tabell kan det 

avläsas vilken testgrupp som hade lägst respektive högst medelvärde.  
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Efter att detta utförts så testades resultaten på motsvarande testgrupper i SPSS för att kolla 

signifikansnivån. Ett independent T-test är när två stycken testgruppers medelvärden jämförs 

med varandra för att se om det är någon signifikant skillnad mellan dessa grupper (Pallant 

2010). Ett Independent T-test utfördes två gånger på varje moment, t ex på stillaliggande skott 

herrsenior vs herrjunior och damsenior vs damjunior. 

 

Forskningstiska överväganden 

Forskningen fick godkänt på självtestet som utfördes på FEN hemsida. De sju frågor som 

besvarades fick alla ett nej vilket betyder att forskningen inte behöver skickas in till FEN (se 

Bilaga 4).  

Informationskravet 

Informationskravet innebär bland annat att de personerna som forskningen kommer utföras på 

ska veta forskningens syfte, de ska också få tydlig information om att deras deltagande är 

frivilligt.  

Det är viktigt att deltagarna får veta att uppgifterna som lämnas inte kommer användas i något 

annat syfte än till forskningen som bedrivs. All denna information tilldelades deltagarna i 

informationsbrevet de fick läsa innan starten av varje för-test (se Bilaga 1). 

Samtyckeskravet 

Deltagaren har alltid rätten att bestämma själv över sin medverkan, för att undvika vidare 

problem så är det bra att ett samtycke inhämtas innan starten av forskningen. Om deltagarna 

accepterade utförandet och var nöjda med upplägget så skulle en namnteckning signeras. Det 

var ingenting bindande utan en så kallat ”written consent form”. Deltagarna kan avsluta sin 

medverkan när de vill utan att behöva förklara till forskningsledarna. 

Konfidentialitetskravet 

Alla uppgifter, såväl rådata som personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Ingen 

obehörig kommer kunna ta del av uppgifterna som hämtats in. Alla uppgifter kommer att 

förvaras kodade på en säker hårddisk efter studiens slut. Personerna som deltar på testerna 

kommer inte kunna identifieras av utomstående. 

Nyttjandekravet 

I redovisningen av resultat kommer testgrupperna och spelarna som presenteras att vara 

kodade med siffror istället för deras riktiga namn, detta för att inte avslöja deras identitet. 

Resultaten kommer endast användas i forskningssyfte då de hjälper till att belysa ett problem 

inom området. 
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Etiska överväganden 

Förutom åvanstående forskningsetiska överväganden så finns det även etiska överväganden 

att ha i åtanke. Dessa kan vara t ex att en spelare skadar sig när testerna genomförs och det 

påverkar föreningsprestationen och kan även skapa obehag i form av smärta på fritiden.  

Det motverkades genom att ha ett tydligt budskap innan varje för-test och test där 

testdeltagarna påminndes att de när som helst fick avbryta testet vid eventuella obehag som t 

ex skador. Uppvärmnignen som kosntrurats på minst 15 minuter var en faktor som försäkrade 

att testdeltagarna inte var otillräckligt uppvärmda. Alternativt att testdeltagarna värmde upp 

med det egna laget. Ett annat etiskt dilemma är när en spelare får reda på sina resultat i 

jämförelse med resten av laget och preserade mycket sämre än medelvärdet. Detta kan göra 

att testpersonen mår dåligt och tappar motivation för träningen. Resultaten var frivilliga att få 

tillgång till, vilket skapade möjligheten för varje testperson att inte ta del av sina resultat. De 

testdeltagare som inte var aktiva i testerna tränade med laget de tillhörde för att inte skapa 

eventuella oroskänslor för testdeltagarna som utförde testet.    
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Resultat 

 

I figurerna nedan presenteras data för alla moment var för sig. I figurerna kan det avläsas 

medelvärde för varje testgrupp samt lägsta (min) och högsta (max) medelvärdet för varje 

deltagare i varje testgrupp. Det är uppställt så det enkelt går att avläsa skillnader/likheter 

mellan herrsenior/herrjunior och damsenior/damjunior. 

Skott 

Stillaliggande 

 
Figur 7. Figuren ovan visar resultatet från alla testgrupper på momentet stillaliggande skott. Resultatet är 

presenterat i medelvärde och felstaplarna visar lägsta och högsta medelvärdet i varje testgrupp. medelvärdena. 
 

På skott stillaliggande (se Figur 7) finns det ingen signifikant skillnad mellan någon ut av 

testgrupperna. På damsidan är det damjuniorerna som presterar bäst, det handlar för visso 

endast om ca 0.10 m (se Figur 7). Damseniorerna hade högre max medelvärde vilket leder till 

att deras totala medelvärde ökade en del jämfört med damjuniorerna. 
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Halvvolley 

 
Figur 8. Figuren ovan visar resultatet från alla testgrupper på momentet halv volley skott. Resultatet är 

presenterat i medelvärde och felstaplarna visar lägsta och högsta medelvärdet i varje testgrupp. 
 

På halvvolley skott (se Figur 8) är det en signifikant skillnad mellan gruppen herrseniorer och 

herrjuniorer.   

 

Signifikansskillnad Herr 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

värde Equal 

variances 

assumed 

2,534 ,134 -3,111 14 ,008 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -3,111 10,037 ,011 

Figur 9. Figuren ovan visa Indipendent T-test halvvolley herrar. 

 

Enligt figuren ovan (se Figur 9) är det signifikant skillnad mellan herrseniorer och 

herrjuniorer på momentet halvvolley skott. Detta eftersom Sig.2 värdet är mindre än 0,05. 

Detta var det enda av alla moment där det var en signifkant skillnad mellan testgrupperna. 
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Passning 

 

Bästa fot stillaliggande 

 
Figur 10. Figuren ovan visar resultatet från alla testgrupper på momentet bästa fot stillaliggande passning. 

Resultatet är presenterat i medelvärde och felstaplarna visar lägsta och högsta medelvärdet i varje testgrupp. 

 

På momentet passning bästa fot stillaliggande (se Figur 10). Kan det avläsas att skillnaden 

mellan grupperna herrsenior och herrjunior inte är signifikant.   

 

Bästa fot rullande 
 

 
Figur 11. Figuren ovan visar resultatet från alla testgrupper på momentet bästa fot rullande passning. Resultatet 

är presenterat i medelvärde och felstaplarna visar lägsta och högsta medelvärdet i varje testgrupp. 

 
Passning bästa fot rullande (se Figur 11) visar att det inte är någon signifikant skillnad mellan 

någon ut av grupperna.  
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Näst bästa fot stillaliggande 

 
Figur 12. Figuren ovan visar resultatet från alla testgrupper på momentet näst bästa fot stillaliggande passning. 

Resultatet är presenterat i medelvärde och felstaplarna visar lägsta och högsta medelvärdet i varje testgrupp. 

 

På detta moment (se Figur 12) så är de båda seniorgrupperna aningen bättre än motsvarande 

grupp, dock finns ingen signifikant skillnad.  

 

Näst bästa fot rullande 
 

 
Figur 13. Figuren ovan visar resultatet från alla testgrupper på momentet näst bästa fot rullande passning. 

Resultatet är presenterat i medelvärde och felstaplarna visar lägsta och högsta medelvärdet i varje testgrupp. 
 

I momentet näst bästa fot rullande (se Figur 13) finns det ingen signifikant skillnad mellan 

någon utav grupperna.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Stationerna som användes för att mäta tillslagsprecisionen var använda i en pilotstudie av 

handledaren för denna uppsats. En diskussion om hur vida möjligheterna var att mäta 

precisionen kunde beslutas gemensamt av författarna med hänsyn till åsikter från 

handledaren. Då endast lite forskning hittats angående skillnad i prestation på bästa fot och 

näst bästa fot valdes detta för att kunna göra en adekvat analys av eventuella skillnader i 

passningstestet. Utifrån ett objektivt perspektiv kunde författarna mäta, standarlisera och föra 

in resultaten i protokollen. För-testet var ytterst nödvändigt att genomföra reliabiliteten och 

för att testdeltgarna skulle veta exakt hur testet gick till samt att de mentalt kunde förbereda 

sig på att prestera i testet (Hassmén & Hassmén 2008). Även att varje för-test och test 

förekom på konsgräs var en betydande faktor och en styrka i studien. Bollarna Kompositum 

hade inte använts tidigare utan de blev unikt för studiens upplägg, varje testgrupp använde 

samma bollar vilket även det stärker reliabiliteten. Vid skottestet användes en 

höghastighetskamera (Panasonic Full HD HC-V750) för att kunna göra en bedömning med 

högre reliabilitet i jämförelse med om ett testprotokoll hade förts omgående efter skotten. 

Validiteten höjs då samma testledare utförde bedömningen vid passningsstationen samt gav 

instruktionerna till deltagarna vid bägge stationerna (Hassmén & Hassmén 2008). En 

bidragande faktor till validiteten var att testerna utförts av Godhe och Stoltz (2011) och 

Nilsson (2011). Genom att använda samma vinklar och avstånd till avslutningsytan som 

Godhe och Stoltz (2011) var förutsättningarna var densamma oavsett vilken fot som 

användes, vilket ökar testets validitet.  

Fotbollen är en dynamisk sport, en så kallad ”open skill” vilket gör att det inte är en lätt 

uppgift att mäta ett tekniskt moment. I match finns det också situationer som är ”closed skill” 

så som hörnor, frisparkar, utsparkar med mera. Där emellan finns olika grader av closed och 

open skill. Lago-Ballesteros & Lago-Penas (2010) har analyserat statistiskt och jämfört 

skillnader mellan lag i den spanska högsta ligan gällande skott och passningar med mera.  

De lag som slutar på en topp 4 placeringar har i genomsnitt ett högre antal skott på mål samt 

ett större bollinnehav. Spelarens många attribut bidrar till dessa statistiska underlag men 

precisionen i skotten och passningarna kan inte uteslutas vara en betydande faktor.  

Testerna i studien var isolerade men kan bidra med viktig information om hur väl en spelare 

kan prestera i de olika tillslagsmomenten. Klubbar skulle kunna använda dessa isolerade test 
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till att mäta spelares precision som kan hjälpa både spelarna och klubbens framtida 

utveckling.  

 

Testerna kunde inte utföras på exakt samma tid och plats på grund av att lagen var mitt uppe i 

inledningen av säsongen vilket kan påverka en del i resultatet. Däremot bör dessa elitspelare 

kunna prestera på olika tidpunkter på dygnet då deras matcher inte alltid ligger på samma 

tidpunkt. Herrjuniorerna gjorde för-test och ”skarpt test” på morgon med start klockan 09.10. 

Herrseniorerna testades klockan 14.00. Damjuniorerna och damseniorerna testades på 

eftermiddag/kväll ca 18.00. En misstanke om en viss saknad av bra inställning till testerna för 

herrseniorerna på utförandet av testerna, där av en möjlig påverkan på gruppens resultat. Vart 

efter som så höjdes koncentrationen dock och prestationen blev viktigare desto längre testet 

pågick, detta enligt författarnas subjektiva bedömning. Det fanns ingen möjlighet att behålla 

samma testledare till de olika testomgångarna på grund av tidsbrist för gällande personer.  

För att motivera testdeltagarna beskrevs uppsatsens syfte där huvudbudskapet var att det inte 

fanns någon skillnad i tillslagsprecision mellan juniorer och senior. Detta kan debatteras då 

det säkerligen finns spelare som reagerar negativt på den typen av motivation kontra andra 

spelare som tar åt sig det och vill prestera. Dock så anses denna grupp tillhörande elitsatsande 

fotboll och motivationsstrategier för att motivera spelarna för att kunna prestera bör inte få 

sådan stor påverkan på resultatet. När testerna genomfördes var alltid syftet att eftersträva 

objektiva mätmetoder.Det som hade höjt reliabiliteten ytterligare är om studien hade kunnat få 

tillgång till en hastighetsmätare vid skottestet samt lasermätning vid passningstestet.  

Höghastighetmätaren hade gett en god uppfattning om skottets hastighet, emellanåt 

”chippade” spelarna nästan bollen för att komma så nära referenspunkten som möjligt.  

Även fast författarna bad spelarna att skjuta som de skulle göra på match. Vid passningstestet 

utfördes ett protokoll av författarna som subjektivt fick bedöma varje passning, vilket en 

lasermätare hade gjort med högre precision. Planen vid den sista testplatsen hade nylagt 

konstgräs och underlaget var hårt och strävt.  

Det gjorde att bollarnas rotation påverkades i passningarna och kunde avvika i vissa tillfällen. 

Uppskattningsvis hände detta cirka 1-2 gånger per testdeltagare.  

 

I efterhand kan författarna peka ut misstag som begicks under studien som kan vara till hjälp 

för andra studenter eller personer som skall genomföra dessa tester. Vid skottestet sköts 

exempelvis för få skott för en del testdeltagare på grund av att kontrollräkningen av bollar inte 
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var tillräckligt noggrann. Även fast författarna använde 4 koner som ”bollförråd” så smet 

vissa bollar bort och räkningen blev ofullständig.  

Att ha 30 bollar vid skottstationen är att rekommendera och då ha en person som ser till att 

inga bollar blandas ihop med de som inte har skjutit. Alternativt numrera bollarna som innan 

testet utförs. Vid passningsstationen var det också för få bollar för att kunna utföra 20 stycken 

åt gången. Där emot kunde antalet enklare hålla redas på då en testledare skötte protokoll och 

noterade varje passning. Tidsmässigt sett kunde dock den stationen gått fortare om antalet 

bollar hade varit högre.  

 

Att observera fotbollsmatcher hade kunnat vara en metod som författarna hade kunnat 

använda sig av. En fördel med att göra en direkt observation är möjligheten till att upptäcka 

fenomen och samspel som inte tidigare var påtänkt att hitta (Hassmén & Hassmén). Genom 

att spela in matcher för att analysera samt jämföra passningar och skott i förhållande till de 

olika grupperna kunde med sannolikhet vara genomförbart. Där emot hade resultaten blivit 

svåra att analysera ifall en spelare inte slagit det antal passningar som studien behövde. 

Sannolikt hade ingen av spelarna kommit upp i t.ex. 30 halvvolleyskott, alltså hade studiens 

syfte ändras och andra variabler hade varit mer relevant att analysera.  

 

Då syftet var att analysera och jämföra tillslagsprecision för svenska fotbollsspelare på 

elitnivå var valet av metod den högst relevanta. Tidigare har inte mycket forskning likt denna 

studie gjorts på svensk mark. Hade där emot en bred kunskapsbas redan funnits inom det som 

studien ämnar till att beskriva hade en litteraturstudie kunnat vara en bra metod för att göra en 

analys och sedan jämföra dessa data. En deskriptiv studies fördel är att kunna se 

skillnader/likheter mellan olika grupper gällande standardavvikelse samt medelvärde 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Sammanfattningsvis förtjänar dessa typer av tester en vidare 

belysning och kan säkerligen bidra till fotbollens utveckling i framtiden. 

 

Framtida forskning 

Framtida studier rekommenderas att väva in flera testledare till varje tillfälle så att flera antal 

moment kan undersökas, så som rullande boll vid skottprecision. En longitunell som följer ett 

ungdomslag och mäter tillslagsprecision varje säsong hade möjligtvis kunna identifiera en 

brytpunkt i utvecklingen av tillslagsprecision. Att undersöka vid vilken ålder svenska spelare 

avtar i utvecklingen av tillslagsprecsision skulle vara högst intressant.  
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I och med studiens välbeskrivna metod kan testproceduren upprepas och skapar 

förutsättningar för vidare studier inom tillslagsprecision.  

Mer forskning bör kartlägga svenska elitspelares tillslagsprecision. Studier utomlands skulle 

vara intressant utföra där analyser på de bästa lagen/akademierna hade varit optimalt för att 

kunna urskilja eventuella likheter/skillnader.  

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet från testerna är genomgående ganska lika, det är endast i halvvolley skott herrar 

som det finns en signifikant skillnad (se Figur 9). Vilket betyder att det endast är signifkant 

skillnad på 1 av 12 moment räknat till både dam och herr.  

Skott  

På momentet stillaliggande skott presterade herrseniorerna ett medelvärde på 0.98 m från 

origo, herrjuniorerna presterade 1.00 m. På stillaliggande skott var det alltså 2 cm skillnad 

mellan dessa två testgrupper. I kontrast med Nilsson (2011) som gjort samma test på en 

allsvensk klubb påvisas en markant skillnad där den allsvenska klubben är bättre. Seniorerna 

presterade ca 0.80 m medan deras P15 lag presterade ca 0.81 (Nilsson 2011). På momentet 

halvvolley är det tekniskt mer krävande att få en bra vristspark och träffa origo vilket märktes 

på resultaten. Seniorerna fick ett medelvärde på 1.53 m och juniorerna fick medelvärde på 

1.98 m från origo. Ingen tidigare studie har analyserat halvvylleyskott. Damseniorerna fick ett 

medelvärde på 0.95 m från origo på stillaliggande skott, damjuniorerna fick 0.85 m. Detta kan 

betyda att de unga spelarna har tränat mer på det tekniska momentet stillaliggande skott än 

vad seniorerna har gjort när de var unga. I momentet halvvolley sköt seniorerna 1.74 m i 

medelvärde medan juniorerna presterade 1.82 meter.  

Passning bästa fot 

För herrarna skiljde det totalt 0,01 meter i medervälde i passningar med bästa fot. Varje 

grupps medelvärde är 0.80 m respektive 0.79 m. Godhe och Stoltz (2011) presenterar resultat 

från passningar utförda på juniorer från en allsvensk klubb, deras juniorer hade ett medelvärde 

på 0.72 m. Att ha i åtanke är att dessa allsvenska juniorervar totalt 12 stycken, vilket betyder 

att ifall fyra spelare skulle valts bort hade medelvärdet förmodligen sjunkit ännu mera. De 

allsvenskajuniorerna  presterar bättre i passningsmomentet än vad herrseniorerna i div.1 är. 

Nilsson (2011) har även resultat från liknande test på ett allsvenskt seniorlag. Deras resultat 

på stillaliggande passning var ca 0.80 m ifrån, vilket är likvärdigt med båda manliga 
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testgrupperna i denna studie.En tydligare skillnad i resultat på momentet där bollen rullades 

mot testdeltagarna.  

Där hade herrseniorerna ett medelvärde på 0.90 m medan herrjuniorerna hade 1.08, totalt 18 

cm skillnad. Ingen tidigare forskning har tittat på passningar med rullande boll. En 

anledningen till att seniorerna hade bättre resultat skulle kunna vara att de är vana med högre 

tempo i träning och match.  

På damsidan var medelvärdet på momentet stillaliggande bästa fot för seniorerna 0.97 och för 

damjuniorerna 1.04. Det skiljer inte mycket mellan grupperna men till skillnad från herrarna 

så är seniorerna bättre än juniorerna på detta moment. I jämförelse med testerna gjorda på 

spelarna från Godhe ochStoltz (2011) kan det konstateras att de allsvenska damjuniorerna 

som hade ett medelvärde på 0.91 m är bättre än båda testgrupperna från denna studie. På bästa 

fot rullande passning hade damseniorerna ett medelvärde på 1.44 medan juniorerna hade 1.40. 

En orsak skulle kunna vara att det finns väldigt få utövare på damsidan vid 17-18 års ålder, 

vilket gör att i de flesta klubbar så tillhör spelarna redan seniorlaget vid den åldern.  

Passning näst bästa fot 

På momentet stillaliggande passning näst bästa fot hade seniorerna ett medelvärde på 0.96 

medan juniorerna låg på 1.23. Dessa resultat var båda bättre än resultaten i Godhe och Stoltz 

(2011) där det allsvenska juniorlaget presterade ett medelvärde på 1.50 m från origo.  de 

allsvenska juniorernahade dock 12 spelare som utförde tesetet i jämförelse med denna studies 

deltagare som endast var åtta stycken. Medelvärdet för testgruppen allsvenska juniorerna 

skulle troligtvis sjunka ifall fyra spelares resultat plockades bort med ett slumpmässigt urval. 

På rullande passning näst bästa fot presterade seniorerna ett medelvärde på 1.27 m medan 

juniorerna fick ett resultat på 1.38 m.  

 

Damseniorernas medelvärde på stillaliggande näst bästa fot var 1.50 m, damjuniorerna fick 

1.70 m. Dessa resultat är båda två troligtvis för dåliga för att nå fram till rätt adress på träning 

eller match, en 25 meters passning som hamnar 1,50 meter fel är med all sannolikhet bruten 

på vägen fram till mottagaren. Trots detta så är båda gruppernas resultat mycket bättre än de 

allsvenska damjuniorerna. Vid momentet rullande boll med passning med näst bästa fot 

resulterade seniorerna 1.64 m samt juniorerna 1.82 m från origo.  
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Sammanfattning  

Ett moment av tolv visar signifikant skillnad, halvvolley på herrsidan. Resterande resultat 

visar att det inte är någon signifikant skillnad mellanjunior spelare och seniorspelare i 

tillslagsprecision varken på damsidan eller herrsidan.  
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Slutsatser 

 

Författarna har i denna studie  identifierat en platå mellan spelare i åldrarna 16-18 år och 

seniorspelare vad gäller tillslagsprecision. Spelare i åldrarna 16-18 är lika bra som 

seniorspelare på de individuella färdigheterna passning och skott. Denna platå kan vara 

resultatet av för lite individuell träning, sk isolerad träning vad det gäller tillslagsprecision, på 

föreningsträningarna. Om föreningstränarna följer den utbildning SvFF ger dem ska endast 

två minuter per träning gå till varje individuell färdighet (13 st enligt SvFF). Bristen av tid för 

dessa färdigheter kan vara en avgörande faktor för att utvecklingen av tillslagsprecision står 

stilla idag. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 
 

Informations brev om: Analys av tillslagsprecision i fotboll – en experimentell studie 

 
 
 

I samarbete med: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
En studie av: Viktor Alf & Linus Lindberg, Högskolan Dalarna 
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Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.       

 

 

Syftet med studien är att undersöka skillnaden mellan U17-spelare och seniorspelare vad 

gäller tillslagsprecision i fotboll.  

 

Fotboll är Sveriges största sport med över en kvarts miljon licensierade utövare. Genom åren 

(1950 till 1994) har Sverige varit ett land som lyckats prestera bra trots sitt ringa invånarantal, 

men på 2000-talet har resultaten inte varit lika bra. Tillslagsmomentet i fotboll beaktas som en 

central del i spelet och det krävs många timmars specialiserad träning för att nå en hög 

kvalité. Kan det implementeras i den svenska fotbollens traditioner kan resultaten lyftas 

väsentligt.  

 

Testet kommer att vara uppdelat i två stationer: skott och passning.  

Varje deltagare gör totalt 60 skott och 140 passningar vilket utgör totalt 200 tillslag.  

 

Insamlingen av de data som erhålls kommer att ske genom registrering av tillslagen i ett 

utformat dataprogram. En videoinspelning av alla moment kommer genomföras som 

kompletterande underlag.  

 

Uppskattningsvis kommer 40 personer att delta i studien, 20 killar och 20 tjejer varav hälften 

är seniorer och andra hälften är U16-18 spelare.  

 

Vi söker elitsatsande spelare/klubbar som är intresserade att bidra till utvecklingen av 

fotbollen i Sverige genom att utföra tester i tillslagsprecision.  

 

 

Hur lång tid tar det?  

Svar: 45-60 minuter. 

 

Eventuella obehag? 

Svar: Det finns inget obehagligt med studien. 

 

Får jag som deltagare reda på färdigställt resultat? 

Svar: Ja, om så önskas.  

 

Hur kommer materialet att hanteras? 

Svar: Materialet som samlas in kommer att kodas, det vill säga att inga namn kommer att 

publiceras. Förvaringen av de data som samlas in kommer finnas på en säker data-server.  

 

 

Vilka kommer att få tillgång till informationen? 

Svar: Studenterna är dem enda som kommer att ta del av informationen som samlas in.  

 

 

Kommer materialet att förstöras efter undersökningen? 

Svar: Uppgifterna kommer bevaras kodade i 10 år efter studiens genomförande.  
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Viktigt att veta: 

 

 Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. 

 

 Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  

 

 Undersökningen följer forskningsetiska principer i enlighet med Vetenskapsrådets 

riktlinjer 

 

 Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift:____________________________________________ 

 

Namnförtydligande:__________________________________________ 

 

Ort och datum: ____________________________ 

 

 

Kontaktpersoner: 

 

Projektledare/student: Viktor Alf  072-585 89 90  h12vikal@du.se 

 

Projektledare/student: Linus Lindberg 076-716 42 44 h12llind@du.se 

 

Handledare: Johnny Nilsson 070-699 22 98 jns@du.se 

mailto:h12vikal@du.se
mailto:h12llind@du.se
mailto:jns@du.se
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Bilaga 2. Deltagarinformation 

Deltagarinformation 
 

Namn:______________________  

(Bokstavera tydligt) 

 

Ålder: ______________________ 

 

 

Klubb:______________________  

 

 

Position:____________________ 

(Där du spelat mest t ex. ytterback, central mittfältare, anfallare etc.) 

 

 

Bästa tillslagsfot:______________ 

 

 

Antal år av elitsatsning:_______________ 

 

Svara i antal år 

Instruktioner: Räkna dina år på seniornivå (division 1 och uppåt räknas som 

elitsatsning) + dina år som ungdomsspelare, alternativen nedan räknas som 

elitsatsning. 

(tillhört akademiverksamhet, A-slutspel Gothia Cup, tillhört NIU 

fotbollsklasser) 

 

 

Email: ______________________________ 

(Endast om du är intresserad av att få dina resultat skickade till dig) 
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Bilaga 3. Passningsprotokoll 
 

Tillslagsprotokoll 

Kod:  
Stilla BF  Rull BF  Stilla NBF  Rull NBF 

 
 
 

1  
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 Bilaga 4. FEN Självgranskningstest 
Ja Tveksamt Nej 

 
1 
 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  

 

   

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer 
att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få 
full information om undersökningen och/eller möjlighet att 
avsäga sig ett deltagande)?   
 

   

 
3 
 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  
  

   

 
4 
 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller 
psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 
 

   

 
5 
 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 
 

   

 
6 
 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i eller 
är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)?  
 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 
 

   

 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i en 
struktur (till exempel ett register)? 
  

   

 
              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  
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