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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om det finns samband mellan högintensiva löpningar och 

bollinnehav inom svensk elitfotboll. Denna information är viktig för hur en tränare bör lägga 

upp spelarnas träning, behövs anaerob effekt eller aerob kapacitet mest och vad bör 

prioriteras? Det framgår även i studier (Evangelos et al. 2014) att det är gemensamt för 

flertalet framgångsrika lag att de har ett högre bollinnehav än motståndarna. Det är därmed 

viktigt att undersöka vad som har en inverkan i bollinnehavet. Flertalet studier (Konefal et al. 

2015; Bradley et al. & Ribeiro Da Mota et al. 2015) har presenterat att antalet löpmeter inte 

har betydelse för bollinnehavet, men potentiellt kan intensiteten på löpningar vara av 

betydelse. Studiens frågeställningar är således; Hur ser sambandet mellan löpmeter över 5,5 

m/s och totalt antal löpmeter? Springer laget fler totalt antal löpmeter samt fler högintensiva 

löpmeter över 5,5 m/s när laget har över 50 % av bollinnehavet? Hur många procent av totalt 

antal löpmeter springer spelarna över 5,5 m/s i de matcher där de har mest respektive minst 

bollinnehav? 

Metod 

Till studien rekryterades ett lag i Sveriges högsta serie, Allsvenskan. Insamlingen av 

information genomfördes under våren 2016. Datainsamlingen genomfördes med GPS, i denna 

data framgick löpmeter under matchen och högintensiva löpmeter under matchen. 

Bollinnehav och resultat i matcherna samlades in via svenska fotbollsförbundets officiella 

hemsida.  

Resultat 

Studien upptäckte en statistiskt signifikant korrelation mellan antalet löpmeter och antalet 

högintensiva löpmeter under en fotbollsmatch (p = 0,001; r = 0,889). Mellan bollinnehav och 

högintensiva löpmeter upptäcktes ingen signifikant korrelation (p = 0,809; r = -0, 096). 

Kategoriserat när laget hade över 50 % bollinnehav och under 50 % bollinnehav upptäcktes 

ingen statistiskt signifikants mellan kategorierna. 

Slutsats 

Sammantaget visar studien att antalet högintensiva löpmeter påverkas av totalt antal löpmeter 

men att högintensiva löpmeter inte ensamt har ett samband med bollinnehav.  
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1 Inledning 

Fotboll är en av världens mest populära sporter och utövas av både barn och vuxna, elit och 

motionärer (Stølen et. al. 2005). I Sverige finns det närmare 300 000 aktiva spelare vilket 

innebär att fotboll är en av de sporter i Sverige med flest utövare (Riksidrottsförbundet, 2015). 

Svenska fotbollsförbundet styr över Allsvenskan, Superettan, division ett, division två och 

division tre. Division fyra och nedåt styrs av respektive länsförbund. Under en säsong i 

Allsvenskan spelar varje lag 30 matcher, alla möter alla två gånger.  

 

Det internationella fotbollsförbundet FIFA (Fédération Internationale de Football 

Association) bildades år 1904 och har sedan 1930 arrangerat världsmästerskapen i fotboll vart 

fjärde år, dock med uppehåll under andra världskriget (Carling, Williams & Reilly 2005). Det 

europeiska fotbollsförbundet UEFA (Union of European Football Associations) bildades år 

1954 och arrangerar bland annat Uefa Champions League varje år. 

 

Det finns de som ser spelet fotboll som en komplicerad sport då samspelet mellan de fysiska 

och tekniska faktorerna är en viktig del av spelet och en direkt avgörande faktor för vilket lag 

som vinner en fotbollsmatch (Bradley et al. 2013).  Uthållighet och snabbhet är två 

huvudkomponenter i en fotbollsspelares träningsupplägg, de visar en positiv påverkan för att 

prestera på topp under en fotbollsmatch (Konefal et al. 2015). Spelare som kan vinna över en 

motståndare på både kortare och längre distanser är väldigt betydelsefull för sitt lag. ”I 

modern fotboll kan en hundradel av en sekund bestämma vem som vinner eller förlorar 

bollen” (Konefal et al. 2015).  

 

Ytterligare en faktor som har visat positiv påverkan för utgången av resultatet i en match är 

hur stort bollinnehav ett lag har. Laget som har högre bollinnehav än det andra laget vinner 

fler matcher (Evangelos et al. 2014). Samma studie visar att i olika europeiska toppligor finns 

en signifikant skillnad mellan lagen som vinner och förlorar. Det vinnande laget har i 

genomsnitt bollinnehavet 57 % medan det förlorande laget har 43 % bollinnehav (ibid). 

Samma tendens har visats i FIFA fotbolls-VM 2002, 2006, 2010 och i UEFA Champions 

League säsongerna 2007–2008, 2008–2009 och 2009–2010, de framgångsrika lagen har större 

bollinnehav än vad de mindre framgångsrika lagen har (Castellano, Casamichana & Lago 

2012; Lago-Peñas, Lago-Ballesteros & Rey 2011). Lago-Peñas, Lago-Ballesteros & Rey 
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(2011) presenterade även att lag som spelade oavgjorda matcher i UEFA Champions League 

säsongerna 2007 – 2010 i genomsnitt hade 50 % bollinnehav. 

 

Det lag som har mest bollinnehav gör de verkligen flest mål? Lago-Peñas, Lago-Ballesteros 

och Rey menar att bollinnehav inte är en direkt avgörande variabel till att ett lag gör fler mål 

men att det däremot är en faktor som innebär att ett lag kan spela offensivare fotboll. 

Variabler som är relaterade direkt till mål är enligt forskarna, totalt antal skott, totalt antal 

skott på mål och hur effektiva1 ett lag är (2011). Även Hughes och Franks har påvisat att det 

under FIFA fotbolls-VM 1990 och 1994 sköts fler skott från de lag med högre bollinnehav än 

de lag som hade mindre bollinnehav (2005). Skjuter ett lag fler skott ökar också chansen för 

laget att göra mål. Vilket stödjer den forskning som menar att bollinnehav är en viktig faktor 

för framgång.   

 

Konefal et al. (2005) menar att uthållighet och snabbhet är en viktig faktor för slutresultatet 

och eventuellt för bollinnehavet, studier har därför genomförts där de via GPS-system kan se 

hur långt en spelare springer, detta för att få fram om det kan ha påverkan på slutresultatet i en 

fotbollsmatch. I Englands högsta liga, Premier League studerades vilken typ av aktion en 

fotbollsspelare utför under en match, i genomsnitt spurtade spelaren 4,8 %. En spelares övriga 

aktioner under en fotbollsmatch är gång, jogging/löpning under 19,3 km/h (Bloomfield, 

Polman & O´Donoghue, 2007). Stølen et al. (2005) presenterar i sin studie att en 

fotbollsspelare (exklusive målvakt) på elitnivå springer ungefär 10–12 kilometer under en 

fotbollsmatch. Tränarens taktik avgör också hur långt en spelare springer under en match då 

viss taktik kräver en spelare med högre aerob kapacitet medan en annan taktik inte kräver det 

lika mycket (Manuel Clemente et al., 2013). 

 

I en studie av två klubbar i den högsta ligan i Tyskland framkom det att laget som slutade 

bättre i tabellen sprang i genomsnitt 10,91 km vilket är mindre än det lag som slutade på en 

sämre tabellposition som sprang i genomsnitt 11,27 km per match (Konefal et al. 2015). 

Bradley et al. (2013) studerade den högsta ligan i England, Premier League och Ribeiro Da 

Mota et al. (2015) studerade FIFA världsmästerskapen 2014. I båda studierna framgick det att 

de inte är någon signifikant skillnad mellan lagen när det gäller totalt antal löpmeter, 10778 ± 

                                                 
1 Effektiva = skott på mål × 100/totalt antal skott (Lago-Peñas, Lago-Ballesteros & Rey 2011) 
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979 meter sprang det lag med lite bollinnehav mot 10690 ± 996 meter för laget med högt 

bollinnehav. Det visade sig också att lagen gick, joggade och sprang ungefär lika mycket. Det 

kan därav vara svårt avgöra bollinnehavet utefter hur långt en spelare springer under en 

fotbollsmatch. 

 

Mot bakgrund av tidigare studier (Bloomfield, Polman & O´Donoghue, 2007; Bradley et al. 

2013; Konefal et al. 2005; Ribeiro Da Mota et al. 2015; Stølen et al. 2005) blir det av 

betydelse att undersöka den andra aspekten som Konefal et al. (2005) anser är viktig, 

snabbheten. En elitspelare på toppnivå genomför mellan 150 – 250 olika aktioner och nära 

1100 olika riktningsförändringar under en fotbollsmatch (Andrzejewski et al. 2015). Det har 

visats i studier att spelare genomför 90 aktioner med löphastighet på 4,5 m/s (ca 16,2 km/h), 

36 aktioner med hastighet av 6 m/s (ca 21,6 km/h) och 18 aktioner med 7 m/s (ca 25,2 km/h), 

(Quanz, G., 1999 se Andrzejewski et al. 2015). Dessutom springer en spelare i Spaniens 

högsta liga, La Liga, 3–40 spurter över 23 km/h under en fotbollsmatch (Di Salvo et al. 2006). 

Vilken position en spelare har är också avgörande för hur många spurter den spelaren gör. 

Spurterna är också relativt korta, ungefär 20 meter och inte längre än fyra sekunder 

(Andrzejewski et al. 2015). I genomsnitt spurtade en spelare 273 meter under en 

fotbollsmatch i en av de europeiska toppligorna (ibid). 

 

Kan det tänkas att högintensiva löpningar har en större påverkan på bollinnehavet än vad 

antalet löpmeter har? Bradley et al. (2013) studerade lag i Premier League, lagen med mycket 

bollinnehav sprang 449 ± 266 högintensiva löpmeter mot de lagen med lite bollinnehav 

sprang 343 ± 236 högintensiva löpmeter med boll. Utan boll visade det sig att laget med lite 

bollinnehav sprang 539 ± 177 högintensiva löpmeter medan laget med mycket bollinnehav 

sprang 423 ± 153 högintensiva löpmeter utan boll. För att sammanfatta sprang lagen med 

mest bollinnehav i genomsnitt totalt 872 högintensiva löpmeter samtidigt som lagen med 

mindre bollinnehav sprang 882 högintensiva löpmeter i genomsnitt. Studien påvisar att 

högintensiva löpmeter inte har stor påverkan på hur högt bollinnehav ett lag har.  

 

Däremot en undersökning gjord i Danmarks högsta serie indikerar att spelare i framgångsrika 

lag har fler högintensiva löpmeter än vad spelare i mindre framgångsrika lag har (Randers, 

Rostgaard, & Krustrup. 2007 se Andrzejewski et al. 2015). Eftersom Danmark är närmare 

Sverige rent geografisk kan det tänkas att de spelar mer likt den svenska ligan än vad 
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exempelvis den engelska ligan (som Bradley et al. studerade) gör och därmed är det intressant 

att se om det stämmer i svenska ligan också. 

 

Forskningshypotesen grundar sig på den tidigare forskningen som påvisar att framgångsrika 

lag har mer bollinnehav (Evangelos et al. 2014) och även att framgångsrika lag springer fler 

högintensiva löpmeter (Randers, Rostgaard & Krustrup. 2007 se Andrzejewski et al. 2015) än 

vad mindre framgångsrika lag gör. För att minimera yttre riskfaktorer som exempelvis vem 

som är tränare för laget och den tränarens taktik studeras endast ett lag i den högsta ligan i 

Sverige, Allsvenskan. Studien genomförs på 15 fotbollsmatcher under perioden april till juli. 

 

2 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka om det finns samband mellan högintensiva löpningar och 

bollinnehav inom svensk elitfotboll. Denna information är viktig för hur en tränare bör lägga 

upp spelarnas träning, behövs anaerob effekt eller aerob kapacitet mest och vad bör 

prioriteras? Det är även av betydelse att förstå vilka taktiska moment som ligger bakom 

vinstrelaterade parametrar inom fotbollen. Studien har således följande frågeställningar: 

 

 Hur mycket bollinnehav respektive hur många löpmeter över 5,5 meter per sekund 

springer laget i genomsnitt samt hur långt springer laget i genomsnitt per match? 

 

 Springer laget fler totalt antal löpmeter samt fler högintensiva löpmeter över 5,5 

m/s när laget har över 50 % av bollinnehavet? 

 

 Hur många procent av totalt antal löpmeter springer spelarna över 5,5 m/s i de 

matcher där de har mest respektive minst bollinnehav? 

 

 Hur ser sambandet mellan löpmeter över 5,5 m/s och totalt antal löpmeter ut? 

 

 Hur ser sambandet mellan löpmeter över 5,5 m/s och bollinnehav ut? 
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3 Metod och material 

3.1 Urval 

Allsvenskan består av 16 lag, från norr till söder. Av dessa 16 lag har totalt tre lag tillgång till 

GPS-system. De lag (tre stycken) som känt använder GPS fick ett varsitt personligt mail om 

deltagande i studien. Av de tre lagen svarade ett lag ja, ett lag nej på grund av tidsbrist och ett 

lag svarade inte. Då endast ett lag behövdes till studien valdes det lag som tackat ja ut till att 

få delta. 

 

3.2 Presentation av laget 

Föreningen som rekryterades till studien presenteras som ”laget”. Laget spelade säsongen 

2016 i fotbollsallsvenskan, den högsta ligan i Sverige. 

 

Laget består av två målvakter, sju backar, sex mittfältare och fyra anfallare i grundtruppen. 

Målvakterna är exkluderade från studien på grund av att deras position skiljer sig från 

resterande laget. Användandet av GPS har under perioden varit frivilligt. När laget 

analyserades vann de en match, spelade oavgjort i två matcher och förlorade sex matcher.  

 

3.3 Etiska aspekter 

Arbetet följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2008). De fyra huvudkraven är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Laget har 

rätt att få veta vad forskningen har för syfte och vad deras information ska användas till. 

Samtidigt får laget veta att det är frivilligt att delta och att de när som helst har rätt till att 

avbryta sin medverkan. Laget har godkänt sin medverkan genom en muntlig 

överenskommelse med aktuell forskare. Laget är helt anonymt och det ska inte gå att härleda 

informationen till laget. Dessutom skall spelarna i laget inte kunna påverkas av det 

presenterade resultatet. Data är skickad per post till aktuell forskare. Uppgifterna som lämnas 

ut får endast användas för denna forsknings ändamål. 

 



 

 

 

 

 

6 

 

3.4 Teoretiska begrepp 

Högintensiva löpningar betraktas lite olika, men allt som oftast är det en hastighet runt 24 

km/h (Andrzejewski et al. 2015) men kan även i vissa studier vara allt över 23 km/h (Di Salvo 

et al. 2006). Di Salvo et al. delar även in i flera intensitetszoner, 0-11 km/h, 11,1 – 14 km/h, 

14,1 – 19 km/h, 19,1 – 23 km/h och >23 km/h. Vanligtvis räknar forskaren ihop alla 

högintensiva löpningar till antal meter, därmed ”högintensiva löpmeter”. I studien kommer 

alla löpningar över hastigheten 5,5 meter per sekund (19,8 km/h) att användas som 

högintensiva löpningar. 

 

Bollinnehav innebär att laget innehar kontroll av bollen i både offensiva och defensiva 

situationer (Cullinane & O’Donoghue 2013, s. 183). Vidare innebär det också att en spelare 

dribblar, passar och springer med bollen (Tenga, Ronglan & Sigmundstad 2013, s.306). När 

en spelare passar bollen räknas bollinnehavet fram till att motståndarna erövrar bollen, vilket 

innebär att en längre boll kan ge ett större bollinnehav men innebär också en större risk att bli 

av med bollen (Offside, 2012) 

 

3.5 Genomförande  

Efter att laget tackat ja via det första mailet togs ytterligare en kontakt via mobiltelefon. 

Därigenom gavs ett muntligt godkännande till att laget ville delta i studien och de etiska 

aspekterna klargjordes för båda parter. Data skickades sedan per post i utskriven form till 

aktuell forskare. GPS-systemet som användes har registrerat totalt antal meter en spelare 

springer samt hur många meter som spelaren sprungit över 5,5 m/s. Bollinnehavet i varje 

match har samlats in via svenska fotbollsförbundets officiella hemsida (Svenska 

fotbollsförbundet, 2016).  

 

Alla resultat har dividerats med antalet spelare i varje match. Exempelvis i match 1, antalet 

registrerade spelare är sex stycken. Laget sprang tillsammans 58 632 meter, laget sprang då i 

genomsnitt 9772 meter per person. Figur 1 beskriver antalet registrerade spelare per match. 
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3.6 GPS-system 

Alla mätningar genomfördes med GPS-modellen Optimeye S5 som är framtagen av företaget 

Catapult. Optimeye S5 är företagets ” premium elite solution” och har en acceptabel nivå av 

noggrannhet och pålitlighet till 95 % (Coutts & Duffield 2015; Wundersitz et al. 2008). 

 

3.7 Bortfall 

Totalt blev 9 av 15 matcher analyserade, sex matcher kunde inte räknas på grund av avsaknad 

av GPS eller felregistrerad data. Användandet av GPS under match har varit frivilligt och 

deltagandet har varierat mellan 30 – 70 % per match (se figur 1).  

 

 

Figur 1- Match för match, antalet registrerade spelare per position i respektive match samt bortfall. 

 

3.8 Reliabilitet 

I studien har reliabiliteten beaktats för att även framtida forskning kan genomföras på ett 

liknande vis. Det handlar om att mätinstrumenten som använts är pålitliga, tillförlitliga och 

har en mätteknisk precision, vilket författarna Hassmén och Hassmén (2008 s.124) anser är 

viktigt för en hög reliabilitet. I studien är reliabiliteten bra då GPS-systemet som använts är 

bland de bästa på marknaden och har en felmarginal på 5 %. Mätinstrumentet mäter antalet 

meter spelarna springer och hur många löpmeter över 5,5 m/s spelarna springer.  
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3.9 Validitet 

Validiteten för studien är god, pålitliga mätinstrument har använts vilka kan användas igen i 

framtida studier. Studien bör tolkas som en fingervisning av hur högintensiva löpmeter 

påverkar bollinnehavet i fotbollsmatcher på svensk elitnivå.   

 

3.10 Databearbetning 

Data bearbetades i statistikprogrammet SPSS (IBM SPSS version 24) med de inhämtade 

variablerna; bollinnehav, antal löpmeter, högintensiva löpmeter och högintensiva löpmeter i 

procent.  

 

För att upptäcka sambanden mellan bollinnehav och högintensiva löpningar användes SPSS 

funktion, linjär regression. Det genomfördes på samtliga variabler som studien undersöker 

sambanden mellan. Exempel på normalfördelningskurvan presenteras i figur 2.  Samtliga 

variabler hade en normalfördelad data med undantag för en, högintensiva löpningar i procent. 

Denna ansågs ändå användbar och relevant för studien. 

 

För att upptäcka korrelation mellan bollinnehav och högintensiva löpningar användes SPSS 

funktion, ”correlate”, ”bivariate”. Korrelationsnalysen genomfördes med Pearson´s 

korrelation. Samtidigt användes ”two-tailed” för att mäta signifikansen mellan variablerna. 

Detta genomfördes på samtliga variabler som studien undersöker korrelation mellan. För att 

undersöka sambandet mellan när laget hade över 50 % bollinnehav och under 50 % 

bollinnehav genomfördes ett T-test. Ett P-värde på <0.05 ansågs vara statistiskt signifikant. 
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Figur 2- Normalfördelningskurva i variabeln bollinnehav 

 

 

4 Resultat  

4.1 Bollinnehav, löpmeter och högintensiva löpmeter 

I figur 3 presenterar match ett till nio samt hur många procent bollinnehav laget hade i 

respektive match. Figuren beskriver även antalet löpmeter i snitt per person och högintensiva 

löpningar i snitt per person. Laget förlorade sex matcher, spelade oavgjort två matcher och 

vann en match.  
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Figur 3- Analyserade matcher 1-9 samt bollinnehav i varje match, totalt antal löpmeter och högintensiva löpningar över 5,5 

m/s. Uträknat i snitt per person i varje match. 

 

I tabell 1 presenteras bollinnehav, antalet löpmeter i genomsnitt per person i varje match, 

högintensiva löpmeter och hur många procent av antalet löpmeter totalt som var i högintensiv 

karaktär. Den match där laget hade lägst bollinnehav hade laget 37 % av bollinnehavet, 

matchen där laget hade högst bollinnehav hade de 55 %. Snitt över alla matcher hade laget 47 

± 5,7 %. Laget sprang i genomsnitt 10 637 ± 713 meter per spelare och match. Totalt sprang 

laget 7644 meter över 5,5 m/s vilket ger ett genomsnitt på 849 ± 205 meter per spelare och 

match. Omvandlat till procent sprang laget som lägst 5,9 % högintensiva löpmeter och som 

mest sprang de 11 % högintensiva löpmeter. Laget hade ett snitt av 7,9 ± 1,4 % högintensiva 

löpmeter under en fotbollsmatch. 

 

Tabell 1- Lägsta och högsta noterade resultat i alla kategorier. N=Antalet matcher, Minimum = Lägsta noterade resultat, 

Maximum = Högsta noterade resultat och Std. Deviation = Standardavvikelse 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Bollinnehav % 9 37 55 47 5 

Löpmeter per person och 

match 

9 9772 11573 10637 713 

Högintensiva löpmeter per 

person och match 

9 583 1273 849 205 

Högintensiva Löpmeter % 9 5,9 11 7,9 1,4 
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4.2 Löpmeter och högintensiva löpmeter 

Under de nio matcherna sprang spelarna som kortast 9772 meter per person och som längst 

sprang de 11 573 meter per person. I genomsnitt sprang de 10 637 ± 713 meter per match. 

Spelarna sprang som kortast 583 meter över 5,5 m/s och som längst 1273 meter över 5,5 m/s. 

I genomsnitt sprang laget 849 ± 205 meter över 5,5 m/s (se tabell 1). 

 

I figur 4 presenteras en linjär regression mellan löpmeter per person och löpningar över 5,5 

m/s. Det påvisar en statistisk stark korrelation, p = 0,001 och r = 0,889. Om laget har sprungit 

fler löpmeter har de också sprungit fler högintensiva löpmeter. 

 

 

Figur 4 - Genomsnitt högintensiva löpmeter per match och person i jämförelse med genomsnitt löpmeter per person och 

match 
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4.3 Bollinnehav i två kategorier, >50 % och <50 % 

Tabell 2 - Data kategoriserad i bollinnehav över 50 procent och under 50 procent. N=Antalet matcher. Std. Deviation = 

Standardavvikelse, HI = Högintensiva löpmeter över 5,5 m/s, P-Värde = Statiskt signifikantsvärde 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Antal 

löpmeter 
P-Värde 

Antal HI 
löpmeter 

P-Värde 

Bollinnehav 
över 50 % 

4 50 55 52 2 10430 0,47 773 0,35 

Bollinnehav 
under 50 % 

5 37 46 43 3 10 803 0,47 910 0,35 

 

I totalt fyra matcher hade laget mer bollinnehav än motståndarna och i fem matcher hade de 

lägre bollinnehav än motståndarna. I tabell 2 beskrivs skillnaderna mellan de två grupperna. I 

de fyra matcher som laget hade högre bollinnehav i hade de som lägst 50 % bollinnehav och 

som mest 55 %. Standardavvikelsen var större när laget hade bollinnehav under 50 % än när 

laget hade 50 % eller mer. I kategorien bollinnehav över 50 % sprang laget 373 meter kortare 

och 137 högintensiva löpmeter kortare än när laget hade under 50 % av bollinnehavet. Det 

upptäcktes ingen statistiskt signifikant skillnad (p = 0,47; p = 0,35) mellan kategorierna i 

antalet löpmeter eller i antalet högintensiva löpmeter. 

 

4.4 Bollinnehav i relation till högintensiva löpningar i procent 

I figur 5 presenteras den linjära regressionen mellan bollinnehav och högintensiva löpmeter. 

Ingen statistisk signifikant korrelation påvisades (p = 0,809; r = -0, 096). Exempelvis hade 

laget 37 % bollinnehav i en match och sprang 6 % högintensiva löpningar och där de hade 55 

% bollinnehav sprang de 7 %, ingen markant skillnad trots att det skiljer 22 % i bollinnehavet.  
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Figur 5 -  Mätpunkterna för bollinnehav och högintensiva löpningar (HI) över 5,5 m/s i snitt per person i samtliga nio 

matcher. 

4.5 Högintensiva löpmeter i samband med bollinnehav 

Analysen mellan bollinnehav och högintensiva löpmeter per person och match i antalet meter 

visade en stor spridning mellan mätpunkterna. Vid lägsta uppmätta resultat sprang laget 538 

högintensiva löpmeter och hade då 37 % bollinnehav och 1273 högintensiva löpmeter sprang 

laget när de hade 44 % bollinnehav. Sambandet mellan bollinnehav och högintensiva 

löpmeter påvisar att det inte finns en korrelation mellan bollinnehav och högintensiva 

löpmeter (r= -0,119; p = 0,760). 

 

4.6 Bollinnehav i samband med totalt antal löpmeter 

Laget sprang i snitt 10637 ± 713 meter per match och hade bollinnehavet 47 ± 5,7 % i snitt 

per match. Mellan variablerna bollinnehav och totalt antal löpmeter kunde ingen statistisk 

signifikant korrelation uppvisas (r = -0, 085; p = 0,827). Därmed påvisade resultatet att 

bollinnehavet ej är beroende av hur långt laget springer under en match.  
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4.7 Kategoriserat efter slutresultat 

Tabell 3 - N = Antal matcher, V = Vinst, O = Oavgjort, F = Förlust 

 V O F 

N 1 2 6 

Bollinnehav 44% 51% 46% 

Antal Löpmeter 9829 10460 10831 

Högintensiva löpmeter 729 799 886 

 

I tabell 3 presenteras bollinnehav, högintensiva löpmeter och antal löpmeter i samband med 

de matcher där laget vunnit, förlorat eller spelat oavgjort. Laget vann en match och i den 

matchen hade de 44 % av bollinnehavet och de sprang 9829 meter varav 729 meter över 5,5 

m/s. Två matcher slutade oavgjort och i dessa hade laget i snitt 51 % av bollinnehavet och 

sprang 10 460 meter varav 799 meter över 5,5 m/s. Sex matcher förlorade laget och i dessa 

hade de i snitt 46 % bollinnehav och de sprang i snitt 10 831 meter varav 886 meter över 5,5 

m/s. 

 

5 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns samband mellan högintensiva löpningar 

och bollinnehav inom svensk elitfotboll. Högintensiva löpmeter i samband med totalt antal 

löpmeter påvisade en signifikant korrelation (p = 0,001). Resultatet påvisade att desto längre 

laget springer har de också sprungit fler löpmeter med högintensiv karaktär (5,5 m/s). I de 

övriga resultaten som framkommit finns det ingenting som tyder på ett samband mellan 

högintensiva löpningar och bollinnehav.  

5.1 Resultatdiskussion 

En begränsning i studien är att det kan vara svårt att dra några slutsatser utifrån resultatet då 

endast nio matcher analyserades och deltagandet varierade mellan matcherna. Enligt en 

powerberäkning inkluderandes den observerade variationen i denna studie hade det behövts 

23 matcher för att få fram ett resultat med hög tillförlitlighet. Data som finns tillgänglig för 

studien tyder dock på att det finns ett samband mellan totalt antal löpmeter och löpningar av 

högintensiv karaktär. 

 



 

 

 

 

 

15 

 

Högintensiva löpmeter kan rent praktiskt tänkas påverka spelets fart och är ett lag duktiga på 

detta kan de ha ett högre speltempo än motståndarna och därmed vinna fler dueller och 

matcher. Högintensiva löpningar kan innebära en löpning på kanten för att slå ett inlägg eller 

för att jaga ifatt en motståndare som anfaller. Konefal et al. (2015) menar att snabbhet är en 

viktig aspekt och är en spelare är snabb kan det innebära fördelar i det praktiska spelet. 

Exempelvis kan det för en anfallare vara av fördel att springa snabbare än motståndarnas 

backar. För mittfältare för att vara först in i dueller och för backar är det viktigt att snabbt 

retirera och springa ifatt motståndarna.  

 

Resultatet visar en korrelation mellan totalt antalet löpmeter och antalet högintensiva 

löpmeter under en match. Det visar sig att om laget springer längre, springer de också fler 

högintensiva löpmeter. De uppenbara följdfrågorna blir om detta kan ses som en konstant 

ökning eller om finns det en punkt där variablerna divergerar? Oavsett var gränsen för den 

konstanta ökningen är så visar resultatet att en tränares fokus bör ligga på att träna både den 

aeroba som anaeroba kapaciteten hos sina adepter för att de ska klara av båda typen av 

arbeten under en längre tid.   

 

Ytterligare en parallell till att tränare i den svenska serien bör planera sin träning likartat som 

andra europeiska ligor är i jämförelsen i högintensiva löpmeter mellan de olika ligorna. Av Di 

Salvo et al. (2006) studie framgick det att centrala mittfältare på elitnivå sprang (hastighet 

>19,1 km/h) i genomsnitt 875 högintensiva löpmeter per match vilket är likartat med denna 

studiens resultat 849 ± 205 meter per match. Utefter den jämförelsen går det att dra slutsatsen 

att spelarna i denna studie springer likartat antal högintensiva löpmeter som spelare i 

europeiska ligor. 

 

I flertalet studier (Bradley et al. 2013; Di Salvo et al. 2006; Konefal et al. 2015) påvisar de att 

fotbollsspelare på elitnivå springer mellan 10 000 – 12 000 meter under en fotbollsmatch. 

Resultatet i studien visar även att detta stämmer överens med laget i denna studie som 

springer i genomsnitt 10 637 ± 713 meter. Utöver antalet meter visar denna studie i likhet 

med den tidigare forskningen att antalet löpmeter inte har någon inverkan på bollinnehavet. 

 

Resultatet visade att högintensiva löpningar inte blir fler på grund av högre bollinnehav. Detta 

motsäger därmed hypotesen för studien samt Randers, Rostgaard & Krustrup (se 
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Andrzejewski et al. 2015) studie som visade högintensiva löpningar har en påverkan på 

bollinnehavet för danska lag i högsta serien. Det visar att den här studiens resultat är mer likt 

Bradley et al. (2013) som indikerade att det inte har någon påverkan, i alla fall inte i den 

högsta ligan i England. Hur kan detta förekomma? Det kan skilja sig mellan studiernas 

utförande eller så har den geografiska närheten mellan länder mindre relevans, exempelvis 

Sverige och Danmark. Kan det vara så att svenska tränare inspireras mer av den engelska 

fotbollen än den danska fotbollen? Möjligtvis och därför kan den geografiska närheten ha en 

mindre betydelse. Detta vore intressant för vidare forskning att i en kvalitativ studie 

undersöka varifrån tränare i olika ligor hämtar sin inspiration. 

 

Det finns flera studier (Konefal et al. 2015; Bradley et al. 2013) som visar att det inte går att 

säga att totalt antal löpmeter under en match påverkar resultatet av matchen eller 

bollinnehavet i den. Eftersom det var viktigt att få med totalt antal löpmeter i denna studie för 

att kunna mäta hur många procent som var högintensiva gick det även att se om totalt antal 

löpmeter har en påverkan på bollinnehavet. Resultatet tyder också på likheter som Konefal et 

al (2015) och Bradley et al. (2013) visar i sina studier att det inte går att säga att bollinnehavet 

påverkas av totalt antal löpmeter. Korrelationen (r = -0, 085) påvisar att bollinnehavet inte 

blev högre på grund av antalet löpmeter under en match. 

 

I jämförelsen mellan bollinnehav över 50 % och under 50 % så framgick det ingen signifikant 

skillnad. Detta resultat stämmer därmed inte överens med Bradley et al. (2013) studie som 

visade att lag med högre bollinnehav också sprang fler högintensiva löpmeter. Bradley et al. 

(2013) studie jämförde flera lag medan denna studie har ett lag. Fördelar med att jämföra fler 

lag är att det finns fler mätpunkter att utgå från men nackdelarna är däremot att resultatet 

påverkas av flera yttre faktorer som exempelvis skillnader i taktik, coachning och spelartyper. 

Dessa för- och nackdelar har beaktats i studien men på grund av att få lag i Sverige använder 

GPS under match blev det ett lag som rekryterades. En vidare jämförelse mellan studierna är 

deras geografiska ursprung, Bradley et al. (2013) genomförde studien i England och Premier 

League och den här studien är genomförd i Sverige och Allsvenskan. Därmed kan tänkas att 

resultatet skiljer sig på grund av de olika spelsätten eller kulturella skillnader.  

 

Det kan tänkas att resultatet sett annorlunda ut om laget som deltog i studien vunnit fler 

matcher under perioden. Laget förlorade sex av matcherna som analyserades och vann endast 
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en match. Exempelvis visade Evangelos et al. (2014) samt Hughes och Franks (2005) att 

bollinnehav är en positiv faktor vilket inte ser ut att stämma överens med denna studie. Det är 

också svårt att säga hur det ser ut för laget i stort då laget endast vann en match. Något som 

skulle innebära att bollinnehavet har betydelse är att se till positiva resultat. Om vi räknar 

oavgjort som ett positivt resultat för laget innebär det att de i dessa två matcher hade ett 

bollinnehav på 50 % eller högre. Om studien analyserat fler matcher kanske det också hade 

inneburit att laget hade en högre procent bollinnehav i de matcher där laget hade positiva 

resultat. Det kan tänkas att ett lag bör ha ännu mer bollinnehav för att det ska visa skillnader i 

andra variabler som exempelvis högintensiva löpmeter.  

 

Resultatet kategoriserat efter vinster, oavgjort och förlustmatcher verkar tyda på skillnader i 

bollinnehav, antal löpmeter och högintensiva löpmeter. Av de sex matcher som laget 

förlorade sprang de i genomsnitt längre än i den match som laget lyckades vinna. Laget 

sprang lika långt mellan oavgjorda matcher och förlustmatcher. Oavgjorda matcher i studien 

hade i genomsnitt 51 % bollinnehav vilket är liknande de resultat som Lago-Peñas, Lago-

Ballesteros och Rey (2011) studie som visade att i oavgjorda matcher hade lagen 49,7 % av 

bollinnehavet.  

 

Eftersom laget förlorade sex av de nio analyserade matcherna kan det ha inneburit att det inte 

finns ett samband på grund av att laget förlorat flertalet matcher. Det kan tänkas att ett lag 

som har en positivare trend och vinner flertalet matcher också psykologiskt orkar springa fler 

löpmeter då spelarna känner att det ger resultat i form av mål. För i slutändan är det detta som 

troligtvis är det viktigaste för en spelare, att vinna fotbollsmatcher. Vilket också kan vara en 

viktig aspekt i framtida forskning. Vad driver en fotbollsspelare mest under svåra perioder där 

ett lag inte vinner många matcher och pressen bara blir högre och högre? Kanske skiljer det 

sig mellan storstadsklubbar med många fans med höga krav och klubbar från mindre orter där 

kraven är mindre. Detta är relevant att veta då den psykologiska aspekten kan vara av 

betydelse för en spelares prestation under fotbollsmatcher och därmed resultatet av studien. 

 

Vidare kan tänkas att mätningar i framtida forskning bör genomföras när laget har boll och 

när laget inte har boll, studien tar endast upp skillnaderna mellan slutliga bollinnehavet och 

jämför det med andra matchers slutliga bollinnehav. Det kan tänkas att lagkamraterna 

springer i lägre hastighet när lagkamraterna har bollen gentemot när motståndarna har den. Di 
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Salvo et al. (2006) har genomfört mätningar där de också beaktat hur långt spelarna, per 

position, sprungit med boll. De visade att med boll sprang spelarna 119 – 286 meter beroende 

på vilken position de spelade på. Av de 11 393 meter sprang spelarna därmed enskilt mellan 

1,2 – 2,4 % med boll.  Di Salvo et al. (2006) tog däremot inte upp vilken hastighet spelaren 

med boll hade eller vilken hastighet spelarens lagkamrater sprang under samma period.  

 

5.2 Metoddiskussion 

På grund av tidsbegränsningen fanns inte tiden att själv åka till laget och vara med vid varje 

match utan det bästa sättet var att få ta del av den information som redan fanns ute hos 

befintlig personal kring laget. Av samma anledning fick den data som räknades som 

högintensiva löpningar förbli den som laget hade använt under säsongen, 19,8 km/h (5,5 m/s). 

Detta till skillnad mot tidigare studier från Di Salvo et al. (2006) och Andrzejewski et al. 

(2015) som använde 23 km/h respektive 24 km/h som högintensiva löpningar. Även om det 

innebar att den här studien hade en lägre nivå av hastighet ansågs det ändå ha ett nyhetsvärde 

och en kunskapslucka att fylla eftersom studien inte tidigare genomförts på svensk elitfotboll. 

Hade det sett annorlunda ut om studien använt sig av 23 km/h eller 24 km/h? Om vi ser till Di 

Salvo et al. (2006) studies intensitetszoner skiljer det 268 meter mellan zonen 19,1–23 km/h 

och zonen >23 km/h. Om zonerna istället räknats ihop hade en mittfältare i den studien 

sprungit 875 meter över 19,1 km/h. Eftersom spelarna i genomsnitt sprang 849 högintensiva 

löpmeter i denna studie är det sannolikt att det varit en liknande förändring om denna studie 

haft en till intensitetszoon vid 23 km/h. I framtida forskning kan det därför vara intressant att 

se hur svensk fotboll ser ut i de olika intensitetszonerna (0–11 km/h, 11,1–14 km/h, 19,1 – 23 

km/h och >23 km/h) som Di Salvo et al. (2006) använde sig av i deras studie. Detta för att få 

en större förståelse för hur spelare i svenska serier rör sig i jämförelse med andra europeiska 

ligor. 

 

Fler likheter mellan Di Salvo et al. (2006) och denna studie är svårigheterna med 

standardiseringen innan mätningarna. Som tidigare beskrivits har resultatet samlats in i 

efterhand och därmed har det inte gått att standardisera förberedelserna. Mätningarna 

genomförs även på professionella fotbollsspelare som själva vill bestämma förberedelser som 

passar de själva bäst. Därmed blir reliabiliteten lägre då det inte går att säga hur deltagande 

spelare har förberett sig inför matcherna. Dålig kost och sömn kan ha påverkan på resultatet i 
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studien. GPS-systemet kan även ha påverkat resultatet då systemet har en noggrannhet till 95 

% (Wundersitz et al. 2008) vilket innebär att resultatet kan ha förändrats till 5 %.  

 

För att få en hög validitet på studien beskrev Hassmén och Hassmén (2008, ss. 138–141) att 

några punkter är viktigare än andra, en av dessa var bortfall. Av de 15 matcher som från 

början var tänkt att studeras föll sex matcher bort på grund av olika anledningar, detta bortfall 

på 40 % är ett stort bortfall. Det kan tänkas att resultatet sett annorlunda ut om alla spelare 

använt sig av GPS eller om studien hade genomförts på ett annat lag som vann fler matcher än 

de förlorade eller att använda sig av fler lag i studien. Kanske kan det som Randers, Rostgaard 

& Krustrup (2007) (se Andrzejewski et al. 2015) beskrev, att det skiljer sig mellan 

framgångsrika lag och mindre framgångsrika lag? Samtidigt, vid användning av fler lag 

kommer det in fler aspekter som utanför mätningarna kan påverka mätningarnas resultat, 

exempelvis taktik, spelartyper, tränare, resurser, förutsättningar med mera. Forskning inom 

fotboll och vilken variabel som påverkar vilken kan därmed vara svårbedömd eftersom 

sporten är komplex.  

 

Mätningarnas tillförlitlighet är god då studier (Coutts & Duffield 2015; Wundersitz et al. 

2008) visat att GPS-systemet som användes är pålitligt och har en noggrannhet på 95 %. Det 

innebär att en felmarginal med 5 % kan ha påverkat resultatet. En felkälla är att aktuell 

forskare ej varit på plats under insamlingen av data utan endast litat på rådata som skickats. 

Men på grund av att studien är tidsbegränsad blev valet att använda den data som samlats in 

för att se om det finns tendenser som påvisar att forskningshypotesen stämmer med 

verkligheten. Om mätningarna påvisat starka resultat hade det varit intressant att göra om 

studien med samma syfte och frågeställningar, men med lägre bortfall och om möjligt under 

en längre period. GPS-systemet registrerar inte acceleration eller deceleration utan endast när 

spelare springer över en viss hastighet. Detta innebär att det i resultatet inte har beaktats hur 

ofta en spelare accelererar eller decelererar vilket också påverkar en spelares fysiska förmåga. 

Detta vore relevant för att se om det finns skillnader mellan när laget sprang som längst och 

när laget sprang som kortast.   
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5.3 Konklusion och framtida forskning 

Det har inte tidigare genomförts forskning som inriktat sig på högintensiva löpningars 

påverkan på bollinnehavet i svensk elitfotboll. Denna studie har synliggjort dess påverkan så 

att tränare kan bli mer medvetna om hur spelare behöver träna. Studiens resultat visade på att 

antalet högintensiva löpmeter påverkas av totalt antal löpmeter, vilket kan tänkas innebära att 

tränare bör lägga fokus på aerob kapacitet som en viktig uppbyggnad för att klara av att 

genomföra anaeroba aktioner.  

 

Bollinnehavet visade sig i studien inte påverka slutresultatet, vilket flera andra studier 

(Evangelos et al. 2014; Hughes och Franks 2005) påvisat. Därmed behövs det vidare 

undersökas om bollinnehavet har någon påverkan på slutresultatet i svensk fotboll och om 

framgångsrika lag också har högre bollinnehav.  

 

Resultatet visade att antalet löpmeter, likt fler andra studier (Konefal et al. 2015; Bradley et 

al. & Ribeiro Da Mota et al. 2015) inte har någon påverkan på bollinnehavet. Det tenderar att 

vara så att varken löpmeter eller högintensiva löpmeter har någon betydelse för slutresultatet. 

 

Resultatet kan påverkas av olika yttre faktorer, bland annat kan en spelares självförtroende 

spela in i förmågan att spela bollen inom laget vilket i sin tur ger ett högre bollinnehav. Detta 

finns det för lite forskning om och kan vara relevant för framtida forskning för att få förståelse 

om vad det finns för felkällor till resultatet.  

 

Framtida forskning bör också ta upp skillnaderna om hur spelare springer med och utan boll. 

Detta är relevant för att få vetskap om dess olikheter. Di Salvo et al. (2006) har fått fram att 

spelarna endast springer 1,2 – 2,4 % med boll. Men de har inte tagit upp vilken hastighet de 

har vilket är relevant för denna forskning. Det kan tänkas att spelare som springer med boll 

springer långsammare än utan boll. Därför kan det innebära att resultatet blir att de som har 

högt bollinnehav också springer långsammare. För att få större förståelse för spelares arbete i 

olika intensitetszoner bör framtida forskning på svensk elitfotboll använda olika 

intensitetszoner likt Di Salvo et al. (2006), 0–11 km/h, 11,1–14 km/h, 19,1 – 23 km/h och >23 

km/h.  
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Acceleration och deceleration har inte heller beaktats i studien och detta bör forskare i 

framtida studier ta hänsyn till. Det för att se om det sker fler accelerationer vid högt 

bollinnehav. Det kan tänkas att det sker fler snabba korta ryck istället för löpningar där 

spelare måste komma upp i hastighet för att systemet ska registrera.  

 

Vikten av att fortsätta forska inom fotbollen är stor. Fördelen av att vetenskapligt granska och 

se vad som påverkar utkomsten av en fotbollsmatch gör att Sverige förhoppningsvis kan lära 

sig och därigenom vinna fördelar gentemot andra länder.   
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka om det finns samband 

mellan högintensiva löpningar och bollinnehav inom svensk elitfotboll. Denna information är 

viktig för hur en tränare bör lägga upp spelarnas träning, behövs anaerob effekt eller aerob 

kapacitet mest och vad bör prioriteras? Det är även av betydelse att förstå vilka taktiska 

moment som ligger bakom vinstrelaterade parametrar inom fotbollen. Studien har således 

följande frågeställningar: 

 

 Hur mycket bollinnehav respektive hur många löpmeter över 5,5 meter per sekund 

springer laget i genomsnitt samt hur långt springer laget i genomsnitt per match? 

 

 Springer laget fler totalt antal löpmeter samt fler högintensiva löpmeter över 5,5 

m/s när laget har över 50 % av bollinnehavet? 

 

 Hur många procent av totalt antal löpmeter springer spelarna över 5,5 m/s i de 

matcher där de har mest respektive minst bollinnehav? 

 

 Hur ser sambandet mellan löpmeter över 5,5 m/s och totalt antal löpmeter ut? 

 

 Hur ser sambandet mellan löpmeter över 5,5 m/s och bollinnehav ut? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Ball possesion 

Football or soccer 

High intensitive sprints 

Sprints 

Winners and Losers 

Physiology and football or soccer 

Physiology 
 

 

Var har du sökt? 
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Sökningar som gav relevant resultat 
Discovery: Ball possesion and football or soccer 

Discovery: Activity profile and football or soccer 

Discovery: Match play and football or soccer 

Discovery: Winners Losers and football or soccer 

Discovery: Physiology soccer and football or soccer 
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