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Sammanfattning  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad som händer under det målgörande bollinnehavet 

under spel fem mot fem i herrarnas SSL i innebandy samt att se hur stor andel av målen som 

görs på kontring och vad som skiljer lagens agerande vid kontringsmålen jämfört med de 

andra målen. De målgörande bollinnehaven studeras utifrån följande frågeställningar:  

Var vinner laget bollen? Hur vinner laget bollen? Vad händer efter bollvinsten? 

Hur lång är durationen på bollinnehavet? Varifrån görs målen? 

 

Metod 

Data samlas in genom strukturerade observationer av de första fem omgångarna i herrarnas 

SSL säsongen 2017–2018, totalt 30 matcher. Matcherna kodas enligt beskrivningen under 

rubrik 4.1 

 

Resultat 

Svaren på frågeställningarna 1–4 skiljer sig mellan de mål som gjordes genom kontring och 

de mål som gjordes på annat sätt. Vid kontringsmålen vanns ofta bollen genom en duell på 

egen planhalva och tre-fyra spelare attackerade sedan direkt. Vid de mål som inte gjordes på 

kontring startade det ungefär lika många bollinnehav på den offensiva planhalvan som på den 

defensiva. Bollen flyttades ofta till en ny yta direkt efter erövring och anfallsspelet 

karaktäriserades ofta av en hög rörlighet och många inbladade spelare innan avslut.    

Det gjordes många mål på mycket nära avstånd till målburen. Zon 5C1 var det område där 

flest mål gjordes.  

 

Slutsats 

Under de målgörande bollinnehaven var intensiteten generellt hög, mycket hände på kort tid. 

Spelarna agerar samlat och bestämt i omställningarna. Spelarna fattade beslut och agerade 

snabbt och rörligheten på samtliga spelare var ofta hög. Det agerades nästa alltid snabbt direkt 

efter bollvinst, därefter blev det antingen en kontring, där spelarna gick rakt och snabbt mot 

motståndarens mål, eller ett anfallsspel där bollen flyttades till en ny yta för att börja bygga 

upp ett anfall.     
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1 Inledning  
 

Analys av idrottsprestationer används inom många sporter för att studera både individuella- 

och lagprestationer i syfte att ta fram information som kan vara till hjälp både vid 

träningsplanering och prestationsoptimering (Gòmez et al. 2013).  

Forskningen inom innebandy har dominerats av studier inom främst fysiologi och 

idrottsmedicin. Innebandyn arbetar dock aktivt sedan 2012 med att ta fram ny kunskap. Under 

hösten 2012 startade Svenska innebandyförbundet, i samarbete med Umeå kommun och 

Umeå universitet, innebandyns kompetenscentrum (IKC) i syfte att initiera och genomföra 

olika forskningsprojekt med inriktning på innebandy. Projekten har hittills behandlat 

områdena idrottspsykologi, idrottsmedicin, idrottsfysiologi, idrottspedagogik, kostvetenskap, 

samt ett tvärvetenskapligt projekt i syfte att undersöka utbildningsnivån hos ledare. (IKC, 

2015, s. 6ff.) Både den svenska och den internationella forskningen inom innebandyn är 

relativt begränsad, särskilt när det kommer till studier kring själva spelet och de taktiska 

bitarna. Det saknas exempelvis forskning om vad som gör bra lag framgångsrika, och 

kunskap om vilka faktorer som avgör om ett lag vinner eller förlorar. Mer kunskap om detta 

skulle ge en tydligare bild av den moderna elit-innebandyn och vilka krav den ställer på 

spelare och ledare. 

 

Även internationellt kan vi se samma mönster, den forskning som finns är ofta riktad mot de 

fysiologiska och medicinska aspekterna av sporten. 2014 publicerades meta-analysen 

”Science of Floorball”, med syftet att granska och sammanställa all innebandyrelaterad 

forskning som fanns publicerad i vetenskapliga tidskrifter. Totalt ansågs 19 vetenskapligt 

granskade artiklar uppfylla kraven och inkluderades i studien, och 17 av dessa artiklar ansågs 

tillhöra området idrottsmedicin. Av de övriga två handlade den ena om idrottspsykologi och 

den andra om sports management (Tervo & Nordström, 2014, s. 249). Författarna menar i sin 

slutsats att det saknas vetenskaplig kunskap om innebandy och de nämner flera förslag på 

områden för vidare forskning inom idrottsfysiologi och idrottsmedicin. De nämner dock 

ingenting om möjliga forskningsinriktningar kring spelet, teknik eller taktik, vilket är en 

relativt betydande del av forskningen inom till exempel fotboll, ishockey och basket. (Ibid, s. 

254)  
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Innebandy är en högintensiv idrott som ställer stora krav på spelarnas fysiska förmåga. 

Mätningar under match har visat att spelarnas hjärtfrekvens ligger på 90–95% av maximal 

hjärtfrekvens under ett byte. Kraven på spelarnas aeroba och anaeroba effekt samt styrka och 

Power (det vill säga effektutveckling) anses som höga. (SIBF 2012) Vad detta innebär för 

spelet på planen vet vi inte men med tanke på de fysiologiska kraven och riktlinjerna från 

Svenska innebandyförbundet, där kraven på anaerob effekt och styrka anses som höga (ibid), 

så kan man tänka sig att kontringsspelet är av stor vikt. Att ta reda på mer om spelet på högsta 

nivå kan även ge en indikation på vad som blir viktigt när det kommer till den fysiska 

träningen.  

 

Sedan 2012 har Svenska innebandyförbundet publicerat VM-analyser efter varje 

världsmästerskap på sin hemsida. De vill med dessa analyser följa utvecklingen i omvärlden 

och studerar olika trender och nyckelmoment i spelet (SIBF 2017). Dessa analyser varierar 

något i sin struktur och verkar präglas en del av författarnas subjektiva bedömningar, men 

samtliga innehåller statistik över hur målen görs. Dock redovisas ingen metod för hur denna 

statistik har tagits fram och begrepp som kontring och etablerat anfallsspel definieras inte. De 

slutsatser som kan dras utifrån resultatet från samtliga VM-analyser är att kontringar är det 

vanligaste sättet att göra mål på (25–31 % av målen) och den största delen av målen görs 

centralt i banan, i det så kallade “slottet”. (Ibid)  

 

Det råder alltså en stor brist på vetenskaplig kunskap när det kommer till innebandyns taktiska 

delar, och framför allt när det kommer till vad som skapar de avgörande chanserna. Det har 

inte hittills identifierats några taktiska framgångsfaktorer på högsta nivå och vi vet idag 

mycket lite om hur lagen gör mål. 

  

Genom att studera de bollinnehav som leder till mål i Svenska Superligan kan vi få en 

uppfattning om vilka faktorer som är viktiga för ett framgångsrikt bollinnehav. Denna 

information kan ligga till grund för att diskutera taktiska frågor, till exempel var på banan är 

det bäst att vinna boll? Ska man satsa på att bygga långa anfallsspel eller är det bättre att söka 

kontringar? Vilka ytor bör man söka i det offensiva spelet? Hur ska man agera efter bollvinst, 

snabba offensiva aktioner direkt eller lugna ner och bygga spel? 
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Förutom direkt kunskap om prestationsparametrar under själva matchspelet kan denna 

information bli viktig och värdefull i tränarnas taktiska och tekniska planering av träning och 

utveckling av spelarna. Då man har begränsat med tid för träning kan det vara bra att ha 

kunskap om hur målen görs då det kan ge en indikation på vilka moment som bör prioriteras i 

både den offensiva och den defensiva träningen. När tränarna ska bygga sina spelsystem kan 

det också vara en hjälp att ha aktuella data kring spelet på högsta nivå.  

 

Med ökad kunskap om elitinnebandyn blir det också lättare att utbilda framtida elitspelare då 

man får en tydligare bild av vilka moment som är viktiga och behöver behärskas för att klara 

spel på högsta nivå.      

 

2 Bakgrund  
Att studera taktiskt agerande i syfte att öka kunskapen om en specifik idrott är relativt vanligt 

inom lagbollspel. Det har gjorts studier inom flera idrotter där man har tittat på målgörande 

aktioner och hur dessa skapas samt försökt identifiera olika framgångsfaktorer i spelen.  

 

Hur lag gör mål kan studeras på många olika sätt, genom analys av statistik kan man titta på 

en stor mängd data för att försöka se generella mönster i idrotten. de Saá Guerra et al. (2013) 

har studerat statistik från amerikanska basketligans, NBAs, grundseriesäsongerna 2005–2006 

till 2009–2010, totalt 6150 matcher, i syfte att se vad tiden mellan målen hade för betydelse 

för matchernas resultat. De tittade även på hur ställningen under matcherna påverkade 

målproduktionen. De fann att vid ledningar med ca tio poäng började tempot i målskyttet att 

falla, vid ledningar med 25–28 poäng kunde man se en ytterligare sänkt målfrekvens. Så länge 

poängskillnaden var lägre än tio så var matcherna öppna och det var i det skedet svårt att 

förutse vilket lag som skulle segra.  

 

Ett annat tillvägagångssätt är att titta på förutbestämda indikatorer i spelet. Detta kan 

användas för att jämföra lag med varandra och eventuellt identifiera vad de framgångsrika 

lagen lyckas göra annorlunda jämfört med de mindre framgångsrika. Lago-Ballesteros & 

Lago-Peñas (2010) har försökt identifiera skillnader i olika ”performance indicators” hos 

topp-, mitten- och bottenlagen i spanska ligan i fotboll. De tittade bland annat på gjorda och 
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insläppta mål, skottprecision, samt bollinnehav. Topplagen sköt flest skott och hade fler skott 

på mål än mitten- och bottenlagen, däremot hade de inte bättre skottprecision jämfört med 

mittenlagen. Man kunde också se att topplagen hade större bollinnehav och var bättre på att 

förhindra crosspassningar än mitten- och bottenlagen. Genom denna studie har författarna 

lyckat identifiera vissa faktorer som skiljer de bästa lagen från resten vilket bidrar till en ökad 

kunskap om elitfotbollen i Spanien. 

 

Det har även gjorts studier i syfte att jämföra hur olika topplag i fotboll skapar sina 

målchanser.  Bodina et al. (2017) har jämfört hur Real Madrid och FC Barcelona skapar sina 

målchanser. De studerade alla bollinnehav som ledde till målchanser för de båda lagen under 

64 matcher, 32 per lag under säsongen 2011–2012 i spanska ligan. De studerade bland annat 

var på banan bollinnehavet startade, hur det utvecklades efter bollvinsten, antal passningar, 

var målchanserna skapades m.m. De kunde sedan konstatera att Real Madrid spelade med fler 

offensiva aktioner direkt vid bollvinst, använde sig av fler kontringar och slog färre 

passningar än FC Barcelona. 

 

Mara et al. (2012) har tittat på offensiva strategier som ledde till målchanser i kvinnlig 

elitfotboll. Matcherna kodades med hjälp av videoinspelningar. De kategoriserade alla 

passningar i olika kategorier för att tyda vad som var mest förekommande, vad som var 

effektivast, samt vad som skiljer de bättre och de sämre lagen. De kunde se att breda anfall 

följt av krosspassningar in centralt var mest effektivt för att skapa målchanser.  

 

Det finns även studier som tittar mer öppet på hur målen blir till för att kunna beskriva och 

jämföra hur lag lagen spelar och vad som verkar vara mest effektivt. Tenga & Sigmundsson 

(2011) har tittat på målgörande bollinnehav i norska toppserien i fotboll. De studerade typ av 

innehav (kontring/anfallsspel), antal passningar per innehav, duration på bollinnehaven samt 

var på banan lagen vann bollen. Lagen delades in i tre kategorier utifrån deras tabellplacering 

för att kunna göra jämförelser mellan de bättre och de sämre lagen. Det visade sig bland annat 

att det verkar vara mer framgångsrikt för bottenlagen att fokusera på kontringsspel med 0–4 

passningar medan de bättre lagen tjänar mer på att bygga ett längre anfallsspel. 
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Fynden från dessa studier visar tydliga exempel på kunskap som saknas inom innebandyn. 

Genom att ta inspiration från dessa studier finns möjligheter att med liknande studiedesign ta 

fram viktig och värdefull kunskap för innebandyn.  

 

2.1 Tidigare forskning  

 

Som tidigare nämnt är forskningen inom innebandyn inte särskilt omfattande men två studier 

har bidragit med viktig kunskap till detta område.   

 

Gómez (et al. 2013) studerade 1500 bollinnehav från herrarnas VM-matcher i innebandy 2008 

och 2010. De delade in lagen som spelade i tre kategorier (hög, medel och låg) baserat på 

lagens placering på världsrankingen. Detta för att kunna identifiera skillnader i spelet när de 

bästa lagen spelar jämfört med när de sämre lagen spelar. Studien visade att i matcherna där 

lag från den högsta kategorin (1–7 på världsrankingen) spelade var det vanligare med längre 

bollinnehav, att fler antal passningar slogs och att fler spelare var involverade i anfallsspelet. 

Kontringsspel verkar vara en större del av de offensiva aktionerna när de sämre nationerna 

spelar mot varandra (35,2 % ”fast breaks”) jämfört med toppnationerna (26,8% ”fast breaks”).  

 

Jansson (2015) har studerat hur målen i innebandy görs jämfört med hur målen görs i 

handboll. Syfte var att se hur stor andel av målen som görs på kontringar och hur många mål 

som görs mot uppställt försvar i de båda sporterna. Kontringsmålen i innebandy delades in i 

första fas, andra fas, fast situation (som orsakats av en kontring) och numerärt överläge (som 

orsakats av kontring). Målen mot uppställt försvar delades in i tredje fas, fasta situationer och 

numerärt överläge. Resultaten visade en tydlig skillnad mellan de båda sporterna. I 

innebandyn gjordes 51,7 % av målen på kontring, 42,4% av målen gjordes mot uppställt 

försvar och 5,9 % kategoriserades som ”andra mål”.  I handbollen gjordes 23,7 % av målen på 

kontring, 72,7 % mot uppställt försvar och 3,6 % räknades som ”andra mål”.   

30,2 % av alla innebandymål gjordes i en förstafaskontring, 11,2 % i andrafaskontring, 4,9 % 

på fasta situationer (som följd av en kontring) och 5,4 % i numerärt överläge (som följd av en 
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kontring). 31,7 % av målen gjordes i tredjefas, 4,9 % gjordes på fasta situationer (som ej 

orsakats av kontring) och 5,9 % i numerärt överläge (som ej orsakats av kontring).      

3 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med studien är att undersöka vad som händer under det målgörande bollinnehavet 

under spel fem mot fem i herrarnas SSL i innebandy samt att se hur stor andel av målen som 

görs på kontring och vad som skiljer lagens agerande vid kontringsmålen jämfört med de 

andra målen. 

  

De målgörande bollinnehaven studeras utifrån följande frågeställningar: 

  

1. Var vinner laget bollen? 

2. Hur vinner laget bollen? 

3. Vad händer efter bollvinsten? 

4. Hur lång är durationen på bollinnehavet? 

5. Varifrån görs målen? 

 

Utifrån Svenska innebandyförbundets VM-analyser, Janssons (2015) studie och studien av 

Gòmez (et al. 2013) känns det rimligt att en stor del av målen kommer göras på kontring och 

att många mål kommer göras ca fem meter rak framför målburen. Hypotesen för arbete är att 

30–40 % av målen görs genom kontring och att den största delen av målen görs i det höga 

slottet, dvs. ca fem meter rakt framför målburen.  

4 Metod 
 

 Detta är en deskriptiv studie med en kvantitativ ansats. Data samlas in genom strukturerade 

observationer av de första fem omgångarna i herrarnas SSL säsongen 2017–2018, totalt 30 

matcher. Valet av fem omgångar är baserat på tidsomfånget för detta uppsatsarbete, att 

studera fler omgångar hade varit önskvärt men är i denna studie inte möjligt. SSL består av 14 

lag så på fem hela omgångar är det också säkerställt dels att alla lag studerats och dels att alla 

lag har mött lag av olika prestationsnivå, det vill säga tabellplacering. Matcherna studeras via 

streamingtjänsten SSL-play.    
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4.1 Observationsprotokoll  

 

Alla mål som observeras kategoriseras i ett första steg som kontringsmål eller anfallsmål.  

En kontring definieras som ett anfall genom en spelvändning där motståndarlaget inte har 

hunnit ställa upp i sina normala försvarspositioner. Alla situationer som inte faller under 

definitionen kontring räknas som anfallsspel. När ett mål har kategoriserats som antingen 

kontring eller anfallsspel kommer följande åtta faktorer dokumenteras, zon för bollvinst, hur 

bollen vanns, vad som händer vid första bollkontakten, antal spelare som direkt rör sig framåt, 

antal passningar innan avslut, antal spelare som har kontakt med bollen, zon för avslut, och 

bollinnehavets duration.    

  

För att kunna bestämma var bollinnehaven börjar och slutar används en modifierad version av 

zonindelningen från Gòmez (et al. 2013) studie, se bilaga 2. Zon för bollvinst och avslut 

antecknas både med en markering på bilden i bilaga 2 och i ett Exceldokument.  

  

 

Hur laget vinner bollen delas in i 12 kategorier: 

  

1. Löpduell på neutral boll 

Laget vinner boll genom att löpa före sin motståndare och hinna först till bollen. 

 

2. Duell 

En närkampssituation där spelaren vinner boll genom att fysiskt ta den från motståndarens 

klubba. 

 

3. Brytning av en passning. 

En spelare bryter en passning genom att medvetet placera sig i motståndarens passningsväg. 

För att det ska räknas som en brytning av en passning ska motståndaren visa en tydlig 

intention att passa en specifik medspelare.   

  

4. Räddning från egen målvakt. 

Målvakten har räddat ett skott och fått kontroll över bollen. 
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5. Retur från egen målvakt. 

Målvakten gör en räddning och laget tar sedan kontroll över returen. 

  

6. Täckt skott. 

Laget vinner boll genom att täcka ett avslut från motståndaren och sedan erövra bollen. 

  

7. Provocerat misstag 

Laget provocerar sina motståndare till att tappa eller slå bort bollen genom att t.ex. kliva upp 

och pressa motståndaren eller styra dem till en svår yta. 

  

8. Oprovocerat misstag 

Motståndaren gör ett misstag, utan att ha blivit störd eller stressad, som leder till att laget blir 

av med bollinnehavet. T.ex. tappar bollen eller missar en passning. 

 

9. Bollerövring efter avslut. 

Laget vinner boll efter missat skott från något av lagen.  

  

10. Frislag 

Motståndaren har skjutit bollen över sargen eller brutit mot någon regel som ger laget ett 

frislag. 

  

11. Tekning 

Laget får bollinnehav genom att vinna en teknik. 

 

12. Övrigt 

Bollen vinns på annat sätt än de tidigare nämnda 

 

Efter bollvinst studeras vad spelaren som vinner boll gör på sin första bollkontakt, hur många 

spelare som direkt startar en aggressiv löpning framåt, hur många passningar som slås innan 

avslut, hur många spelare som har kontakt med bollen samt bollinnehavets duration.  

 

Första bollkontakt definieras som 0–1 sekund efter att spelaren har fått bollen. För att 

bestämma vad som händer på första bollkontakt efter erövring av boll delas bollförande 

spelares aktioner in i dessa fem kategorier:  
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1. Passar direkt bollen vidare (inom 0–1 sekund). 

 

2. Tar med sig bollen till en ny yta. 

 

3. Startar en kraftfull löpning framåt och söker en offensiv aktion, t.ex. skott, passning för 

avslut, utmana en motståndare etc.  

 

4. Avvaktar, ingen tydlig aktion påbörjas av spelaren inom bollinnehavets första sekund.  

 

5. Annat 

 

Med antal spelare som direkt startar en aggressiv löpning framåt vid bollvinst menas spelare 

som direkt efter att ha uppfattat att laget har vunnit boll startar en löpning i hög hastighet mot 

motståndarens mål i syfte att utgöra ett offensiv hot.  

 

Antal passningar räknas från att laget har vunnit bollen tills målet är gjort. Antal spelare som 

har kontakt med räknas mellan 1–6, det vill säga fem utespelare samt en målvakt. Med 

kontakt med bollen menas att spelaren har kontroll över bollen och genom en medveten 

aktion spelar bollen vidare eller skjuter. En omedveten studs på en medspelare räknas 

exempelvis inte.     

 

Durationen på bollinnehaven mäts i hela sekunder med hjälp av den digitala matchklockan i 

streamingtjänsten SSL-play. Videon pausas när laget har vunnit boll, matchtiden noteras och 

videon spelas sedan tills bollinnehavet upphör där matchtiden återigen noteras.   

 

4.2 Etik  

De fyra etiska huvudkraven i vetenskapsrådets forskningsetiska principer handlar om 

individskydd (vetenskapsrådet 2002). Då inga försökspersoner eller uppgiftslämnare kommer 

användas är inte detta avgörande för forskningsetiken i denna studie.  

Ur ett forskningsetiskt perspektiv så blir det i denna studie viktig att metoden är tydlig och väl 

fungerande så att rätt saker mäts och resultaten inte vilseleder läsaren. Datat behöver 
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presenteras på ett tydligt sätt så att inga felaktiga slutsatser dras. Hanteringen av data blir 

således viktig. Datainsamlingen ska utan undantag ske så som beskrivet i metod-delen, detta 

för att säkerställa reproducerbarheten.  

4.3 Validitet och reliabilitet 

Validiteten bedöms som hög då observationsprotokollet är framtaget specifikt för detta arbete 

med utgångspunkt i tidigare forskning. Varje del som observeras har en direkt koppling till 

studiens frågeställningar och metoden för observation är ofta mycket enkel vilket ger en 

mycket liten felmarginal. Reliabiliteten kan eventuellt begränsas av kameravinkeln då vissa 

bedömningar när det kommer till var saker händer på banan kan bli svåra. I det avseendet kan 

eventuellt reproducerbarheten påverkas, detta påverkar dock endast mindre detaljer och bör 

inte påverka resultatet i stort. I övrigt bedöms reliabiliteten som god.      

 

 

5 Resultat 
Av de totalt 251 analyserade målen gjordes 98 (39 %) på kontring och 153 (61 %) genom 

anfallsspel.    

 

 

 

Figur 1 – Fördelning av mål  

Fördelning	av	mål	kontring/
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Anfallsspel	

Kontring	
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5.1 Anfallsmålen  

 

5.1.1 Var bollinnehaven startar 

 

Vid de mål som gjordes via anfallsspel startade ungefär hälften (51 %) av bollinnehaven på 

den defensiva planhalvan. På egen planhalva var zon 2C den yta där bollen vanns flest 

gånger. Mittkorridoren (3C,2C och 2C1) står för de högsta siffrorna (sammantaget 24,8 %). 

Det syns även att det vinns fler bollar i ytorna ute vid sargen jämfört med de lika stora ytorna 

precis innanför.  På den offensiva planhalvan är det zon 5D1 där 11,76 % av alla bollinnehav 

som leder till mål startar. Även motsvarande zon på andra sidan, 5I1, har en relativt stor andel 

påbörjade bollinnehav (5,23 %). De flesta bollerövringar på offensiv planhalva sker alltså 

utmed sargen. Av de 18 zoner som finns på den offensiva planhalvan ligger nio lägst med 

sargen. I dessa zoner startar ca 36 % av alla målgörande bollinnehav. I de nio zonerna som 

ligger mer centralt på offensiv planhalva startar endast ca 13 % av de målgörande 

bollinnehaven.    

 

 
Figur 2 – Zon för bollvinst, anfallsmål 
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5.1.2 Hur laget vann boll  

Det finns två tydligt mest förekommande kategorier när det kommer till bollerövring. Frislag 

var det klart vanligaste sättet som de målgörande bollinnehaven startade på. Ca 39 % av alla 

bollinnehav som ledde till mål startades genom ett frislag. Näst vanligaste sättet att vinna boll 

var genom duell, det vill säga en närkampssituation där spelaren vinner boll genom att fysiskt 

ta den från motståndarens klubba, ca 20 % av målgörande bollinnehav. 

 
Figur 3 – Hur bollen vinns, anfallsmål  

 

 

 

5.1.3 Agerande vid första bollkontakt 

 

Det vanligaste var att bollen direkt spelades vidare efter erövring, över hälften av alla 

tillfällen. Avvaktande spel direkt efter bollvinst var relativt ovanligt samtidigt som att det var 

mycket sällan spelaren som vann boll startade en kraftfull löpning framåt för att söka en 

offensiv aktion. De anfallsspel som ledde till mål började ofta med att spelaren som vann 

bollen passade den vidare eller tog med sig bollen till en ny yta för att i lugn kunna bygga upp 

ett anfallsspel.  
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Figur 4 – Aktion på första bollkontakt, anfallsmål  

 

5.1.4 Antal som direkt startar en aggressiv löpning framåt vid bollvinst 

 

Vid målen som gjordes genom anfallsspel var det ovanligt att någon tog en aggressiv löpning 

mot mål direkt vid bollvinst. Bollen spelades ofta direkt till en trygg yta och spelarna joggade 

sedan till sina positioner, det var mycket ovanligt med aggressiva löpningar direkt vid 

bollvinst när det inte fanns en uppenbar möjlighet att kontra.      

 

0.00%	

10.00%	

20.00%	

30.00%	

40.00%	

50.00%	

60.00%	

Passar	direkt	
bollen	vidare	

Tar	med	sig	bollen	
till	en	ny	yta	

Startar	en	kraftfull	
löpning	framåt	
och	söker	en	
offensiv	aktion	

Avvaktar	 Annat	



14 

 

 
Figur 5 – Antal som direkt startar en aggressiv löpning framåt vid bollvinst, anfallsmål  

 

5.1.5 Antal passningar innan avslut 

 

Kategorierna 1 till 3 och 4 till 6 sticker tydligt ut. Ca 73 % av målen gjordes på en till sex 

passningar. Kategorin 1 till 3 var vanligast med ca 40 % av målen.  

  
Figur 6 – Antal passningar innan avslut  
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5.1.6 Antal spelare som har kontakt med bollen 

 

Vid målgörande bollinnehav var det vanligast att 4 spelare var inblandade i bollinnehavet.    

 

 
Figur 7 – Antal spelare som har kontakt med bollen, anfallsmål  

 

5.1.7 Bollinnehavens duration  

 

Här syns en ganska stor spridning mellan de olika kategorierna. 10 till 15 sekunder visar sig 

vara det mest förekommande, men det var relativt jämn spridning och vanligt med både korta 

(1–3 sekunder, ca 19 %) och längre bollinnehav (ca 27 % av bollinnehaven varade längre än 

20 sekunder).     
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Figur 8 – Bollinnehavets duration, anfallsmål 

 

5.1.8 Zon för avslut 

 

Många mål gjordes mycket nära målburen. Totalt gjordes 73,9 % av alla mål från de sex 

zonerna närmast framför målet, och inga mål gjordes från egen planhalva. Flest mål, 26,80 %, 

gjordes från zon 5C1 som är innanför målområdet som mäter 4x5 m. Avståndet från mållinjen 

till målområdets övre linje är 3,35 meter. Näst flest mål gjordes från rakt framifrån precis 

utanför målområdet i zon 5C.   
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Figur 9 – Zon för avslut, anfallsmål 

 
 
5.2 Kontringsmålen  

 

5.2.1 Var bollinnehaven startar 

 

Ca 76 % av alla kontringar började på defensiv planhalva. Samma mönster gällande ytorna i 

mitten och ute vid sargen som sågs vid anfallsmålen ses även här. De centrala ytorna 4C, 3C 

och 2C står tillsammans för nästan 42 % av alla bollerövringar som leder till kontringsmål. 

Det syns även att fler bollinnehav startar i ytorna längst med sargen jämfört med ytorna precis 

innanför.  
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Figur 10 – Zon för bollvinst, kontringsmål  

 

5.2.2 Hur laget vann bollen 

 

Duell var det klart vanligaste sättet att vinna boll på innan kontring (>40 % av fallen). 

Brytning av en passning var näst vanligast förekommande (ca 24 % av fallen).  
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Figur 11 – Hur bollen vanns, kontringsmål  

 

5.2.3 Aktion på första bollkontakten 

 

Gemensamt för kontringsmålen var att bollvinsten alltid följdes upp av ett snabbt offensivt 

agerande. Det mest förekommande var att spelare som vinner boll direkt startar en kraftfull 

löpning framåt.   

 

0.00%	
5.00%	
10.00%	
15.00%	
20.00%	
25.00%	
30.00%	
35.00%	
40.00%	
45.00%	



20 

 

 
Figur 12 – Aktion på första bollkontakt, kontringsmål  

 

 

5.2.4 Antal som direkt startar en aggressiv löpning framåt vid bollvinst 

 

I de kontringar som ledde till mål var det vanligast att fyra spelare följde med fram för att 

kunna utgöra offensiva hot i kontringsfasen. Lagen agerade ofta samlat och bestämt när de 

vände spelet genom en kontring. Oftast säkrade en till två spelare hemåt medan resten 

attackerade fullt.  
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Figur 13 - Antal som direkt startar en aggressiv löpning framåt vid bollvinst 

 

5.2.5 Antal passningar innan avslut 

 

Få passningar användes i kontringarna. Spelarna gick rakt mot mål och avslutade snabbt. Det 

var vanligt att en passning slog över banans mittlinje i sidled innan avslut för att tvinga 

målvakten till en förflyttning.   

 

 
Figur 14 – Antal passningar innan avslut, kontringsmål 

 

0.00%	

5.00%	

10.00%	

15.00%	

20.00%	

25.00%	

30.00%	

35.00%	

40.00%	

45.00%	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

0.00%	

10.00%	

20.00%	

30.00%	

40.00%	

50.00%	

60.00%	

70.00%	

80.00%	

0	 1	till	3	 4	till	6	 7	till	9		 10	till	12		 13	till	15	 mer	än	15		



22 

 

5.2.6 Antal spelare som har kontakt med bollen  

 

Då kontringarna skedde rakt och snabbt med få passningar så var det inte heller särskilt 

många spelare som hade kontakt med bollen. Nästan hälften av alla kontringsmål gjordes med 

endast två spelare som hade kontakt med bollen. Det mest förekommande scenariot var att 

spelaren som vann bollen löpte mot mål och slog en passning i sidled till en lagkamrat som 

kunde avsluta (ca 50 % av kontringsmålen gjorde på två spelare).    

 
Figur 15 – Antal spelare som har kontakt med bollen, kontringsmål  
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5.2.7 Bollinnehavens duration 

 

Durationen på bollinnehaven visar också att kontringarna som leder till mål oftast sker rakt 

och snabbt. Trots att de flesta kontringar startar på egen planhalva är drygt 80 % klara under 

sex sekunder.   

 

 
Figur 16 – Bollinnehavens duration, kontringsmål  

 

5.2.8 Zon för avslut 

 

Även vid kontringar ser vi att många mål görs mycket nära målburen. Zon 5C1 står här för 

31,63 % av alla mål. Lite högre upp i mitten, i zon 5C, tas även många avslut. Det görs även 

mycket mål från lite mer vinkel i zonerna 5D4 och 5I4. Vid kontringarna görs nästan alla mål 

(87,8 %) från de sex zonerna närmast framför målburen.  
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Figur 17 – Zon för avslut, kontringsmål  

 

5.3 Sammanställning av alla mål 

 

Som tidigare konstaterat så görs det mycket mål tätt inpå målburen. Det finns även två ytor 

lite längre ut där många mål görs.  

 

 
Figur 18 – Sammanställning av alla mål. Grönt=anfallsspel, rött = kontring 
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6 Diskussion  
 

En betydande del (39 %) av de analyserade målen i svenska superligan görs på kontringar, 

med kort tid från bollerövring till mål och få passningar samt få spelare inblandade. 

Kontringsspelet har varit, och verkar fortsätta vara en viktig del av innebandyn. I Svenska 

innebandyförbundets VM-analyser från 2012, 2013, 2014 och 2016 redovisas statistik på hur 

målen görs i utvalda matcher under världsmästerskapen. Andel mål gjorda på kontring 

varierar mellan 25–31% i dessa analyser vilket är något lägre än de 39 % som redovisats i 

detta arbete. I VM-analysen från 2013 har statistik från Sveriges mål redovisats separat och 

visar att det svenska landslaget under utvalda matcher i VM 2013 gjorde 39 % av sina mål på 

kontringar. Det är svårt att dra några slutsatser från siffrorna i VM-analyserna då det inte 

alltid framgår exakt vilka matcher som statistiken kommer ifrån samt att det saknas en 

beskrivning på hur kontring definieras. Då nivåskillnaden mellan nationerna är mycket stor är 

det troligt att spelet kan se mycket annorlunda ut beroende på vilka lag som spelar. 

Återkommande i samtliga VM-analyser är kontringarnas stora betydelse. I många fall anses 

kontringar vara det vanligaste sättet att göra mål på utifrån de kategorier av mål som används 

i VM-analyserna. (SIBF 2017)   

 

I studien av Gòmez et al. (2013) har de tittat på andelen kontringar under världsmästerskapen 

2008 och 2010. De fann att när de högt rankade nationerna spelade mot varandra var andelen 

kontringarna 26,8 %, när de högt rankade nationerna spelade mot de lägre rankade var 

andelen kontringar 36,1 % och när de lägre rankade nationerna möttes var andelen kontringar 

35,2 % (Ibid s.231). Detta tyder på att nivån på motstånd kan ha en viss betydelse för hur 

vanligt förekommande kontringar är. Denna studie har inte kategoriserat lagen efter nivå så 

om detta även gäller i SSL går inte att uttala sig om men det är troligt att skillnaden är mindre 

i SSL då lagen håller en jämnare nivå jämfört med de landslag lagen som deltar i VM där 

skillnaden mellan nationerna kan vara mycket stor.   

 

Det är möjligt att det finns en viss skillnad mellan den internationella innebandyn och svenska 

superligan då både detta arbete och studien av Jansson (2015) visar en något högre andel 

kontringar jämfört med statsakten från landskamperna. Enligt Jansson (2015) gjordes 51,7 % 

av målen som studerades i superligan genom kontring. Att siffran från Janssons studie är 

högre än siffran i denna studie beror på att Jansson har använt en bredare definition på 
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kontring där “mål vid fast situation och numerärt överläge som har sitt upphov i en kontring” 

(Ibid s.9) också har räknats till kategorin kontringsmål. Detta arbete har endast tittat på det 

som Jansson definierar som första fas och andra fas, men om man endast tittar på de siffrorna 

från Janssonsstudie så blir andelen kontringsmål 41,4 % vilket är ganska nära de 39 % som 

redovisas i detta arbete. Även om det finns för lite data för att kunna uttala sig om någon 

exakt siffra så tyder allting på att kontringsspelet är en mycket viktig del av den moderna elit-

innebandyn.  

 

Ca 76 % av kontringarna som har studerats i detta arbete startade på egen planhalva, till 

skillnad från anfallsmålen där bollinnehaven startade ungefär lika ofta på den offensiva 

planhalvan som på den defensiva.  

 

En fördel med att starta kontringarna från egen planhalva är att motståndarna står högt upp i 

banan och har långt hem till sina försvarspositioner. Detta innebär att man kan skapa 3-mot-2- 

och 2-mot-1-situationer på stor yta. Se följande exempel.        
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Figur 16 - 3 mot 2 situation startas från bollvinst på egen planhalva.  
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Figur 17 - Anfallande lag anfaller 3 mot 2 på stor yta. 
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Många kontringar startade från mitten av den egna planhalvan, zon 3C och 2C. Att mitt-

ytorna är så pass effektiva att starta kontringar ifrån skulle kunna hänga ihop med att det görs 

många mål centralt nära målburen vilket innebär att anfallande lag gärna attackerar mitten. 

När anfallande lag spelar bollen i ytorna 3C och 2C är troligtvis hela laget inställda på att 

anfalla vilket kan göra dem sårbara om de blir av med bollinnehavet och utsätts för en 

kontringsattack.  

 

Liknande mönster ses vid anfallsmålen. Även där startar många bollinnehav i mitten, främst i 

zon 2C. Eftersom att det görs så mycket mål i zon 5C1 blir zon 2C en mycket viktig defensiv 

yta då motståndarna ofta måste ta sig igenom den för att komma in i 5C1. Vid anfallsmålen 

börjar även många bollinnehav i de offensiva hörnen, zon 5D1 och 5I1. En del av 

förklaringen till att siffrorna i dessa zoner är så pass höga är för att frislagsmarkeringarna 

sitter där vilket innebär att alla offensiva frislag från hörn börjar i dessa zoner.  

 

Studien av Gòmez et al. (2013 s. 231) visar också att zon 2C är en viktig defensiv yta då det 

var den vanligaste zonen där bollinnehaven startade. 2C var den vanligaste startzonen för 

bollinnehav i alla tre kategorier av matcher så nivå på motstånd verkar inte ha någon större 

betydelse gällande detta. 

 

Ett mönster som kan ses både vid kontringar och de andra målen är att fler bollinnehav startar 

ute vid sargerna jämfört med de lika stora ytorna närmre mitten, det vinns till exempel fler 

bollar i zonerna 3I1, 2I1 och 2I2 än vad det gör i 3I2, 2I3 och 2I4. Det är troligtvis så att 

försvarande lag har en fördel om de kan ta duellen med bollförande spelare ute vid sargen då 

det begränsar den bollförande spelarens rörelseutrymme samtidigt som spelaren hålls borta 

från de farliga ytorna i mitten.  

 

När det kommer till hur laget tog kontroll över bollen skilde det sig något åt vid 

kontringsmålen och anfallsmålen. Vid anfallsmålen var frislag det vanligaste sättet att vinna 

boll på medan duell var överlägset vanligast för kontringsmålen. Efter frislag var duell även 

det vanligaste sättet att erövra boll på vid anfallsmålen. Frislagens höga siffra är intressant då 

det inte bara är frislag från farliga offensiva ytor som leder till mål utan det är även ganska 

vanligt att frislag från egen planhalva leder till mål i samma bollinnehav. Vid kontringsmålen 

är det duell och brytning av passning som är det två dominerande kategorierna där duell 
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sticker ut som klart vanligast. Vikten av att vara duktig i 1 mot 1 situationer blir här tydlig då 

vunnen eller förlorad duell i många fall kan vara skillnaden mellan mål framåt och mål bakåt.  

 

Något som är tydligt vid både kontringsmålen och anfallsmålen är att spelaren som vinner 

boll ofta agerar direkt på sin första bollkontakt. Vid anfallsmålen var det vanligast att bollen 

direkt passades vidare och näst vanligast var att bollen flyttades till en ny yta. Det generella 

mönstret för anfallsmålen var att efter bollvinst passades eller transporterades bollen till en ny 

yta för att kunna få kontroll över situationen och börja bygga ett anfallsspel. Vid 

kontringsmålen agerades det också snabbt direkt vid bollvinst. Skillnaden jämför med 

anfallsmålen var att den första aktionen följdes direkt upp av fler snabba och offensiva 

aktioner. Istället för att ta bollen till en säkrare yta och lugna ner spelet gick laget direkt till 

anfall. Det vanligaste agerandet på första bollkontakten var att spelaren direkt startade en 

kraftfull löpning mot mål för att söka en offensiv aktion. Spelarnas förmåga att snabbt spela 

bollen visar sig här vara viktig för att hantera dessa situationer. Detta ställer höga krav på 

spelarnas teknik men även speluppfattning och beslutsfattningsförmåga. De behöver på 

mycket kort tid kunna uppfatta situationen, värdera sina alternativ, ta ett beslut och utföra sin 

aktion med hög kvalité och precision för att kunna spela sig ur de stökiga situationerna som 

ofta uppstår vid bollerövring.  

 

Antal passningar som användes under de målgörande bollinnehaven visar också på att 

kontringarna sker rakt och snabbt. Det slogs nästan aldrig mer än tre passningar under en 

kontring. Oftast var 1–3 spelare inblandade och 1–2 passningar slogs. Durationen på 

kontringarna tyder också på ett snabbt och rakt spel. Trots att de flesta kontringar startar på 

egen planhalva är de oftast klara på under 6 sekunder. Detta förstärker vikten av god anaerob 

effekt och styrka hos spelarna.  

 

Under anfallsmålen var det betydligt vanligare att 4–5 spelare var involverade i bollinnehavet. 

Antalet passningar är här också högre. Även om kategorin 1–3 passningar fortfarande sticker 

ut som mest förekommande så är det vanligt med längre bollinnehav med ett större antal 

passningar. Under anfallsmålen syns en större variation på bollinnehavens duration. Mest 

förekommande var bollinnehav mellan 10–15 sekunder men spridningen är här ganska stor. 

Generellt för dessa bollinnehav verkar vara att bollen spelas över en större yta och att 

rörligheten på spelarna är ganska hög då många spelare är inblandade i spelbyggnadsfasen. 

Att klara av spel med en hög rörlighet och många platsbyten under bollinnehaven verkar vara 
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en stor fördel då många spelare är inbladade på kort tid. Att vara duktig på så kallat ”give’n 

go-spel” samt att kunna täcka upp för medspelare som har tagit offensiva löpningar skulle 

utifrån denna studies resultat kunna vara värdefullt.   

 

Gòmez et al. (2013 s. 231) visar statistik för antal passningar och duration på 1500 

bollinnehav under VM-matcher. När de bästa lagen spelade mot varandra innehöll 67,5 % av 

bollinnehaven 0–4 passningar och 65,5 % av bollinnehaven hade en duration på 0–11 

sekunder. Dessa resultat verkar peka åt samma håll som resultaten i denna studie. Det 

generella mönstret verkar vara att det är de kortare bollinnehaven är mycket viktiga samtidigt 

som de lägre anfallen fortfarande har en stor roll i spelet. Att kunna agera snabbt och utföra 

tekniska moment i hög fart och under press blir ett krav för att kunna hantera den snabba 

innebandyn.  

 

När det kommer till var målen görs verkar det inte vara någon större skillnad mellan 

kontringsmålen och anfallsmålen. Ytan precis framför målburen är den mest förekommande 

zonen för målgörande avslut. Det verkar vara en fördel att skjuta lite från sidan när skott tas 

lite längre från målburen. Figur 18 visar förutom ytan framför mål två ytor lite längre ut på 

där många mål verkar göras. Varför det görs mål i dessa ytor svarar inte denna studie på men 

en tänkbar anledning skulle kunna vara att eftersom ytorna är några meter från mitten blir det 

mycket svårt för både målvakten och försvaret att hinna med om en passning kommer från 

andra sidan, genom mitten och till dessa ytor. Att söka en passning över centrallinjen till 

dessa ytor kanske skulle kunna vara mer effektivt än att avsluta mitt framför mål då det 

tvingar målvakten till en ännu större förflyttning. Arbetets hypotes om att flest mål skulle 

göras i det ”höga slottet” dvs. ca fem meter rakt framför målburen stämde inte alls, det görs 

enligt denna studie betydligt många fler mål nära inpå målburen i ytan som brukar kallas för 

det låga slottet. De andra två ytorna som också visas i figur 18 står även de för fler mål än 

ytan ca fem meter rakt framför målburen.   

 

6.2 Sammanfattning och slutsatser 

 

Kontringsspelet ser ut att spela en betydande roll för målgörande bollinnehav i Svenska 

superligan i innebandy. Denna studie tyder på att ca 39 % av målen görs genom kontring och 

Jansson (2015) visar att ca 51 % av målen görs i eller som en konsekvens av kontring. En 
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framgångsrik kontring sker snabbt och rakt där spelaren som vinner boll är mycket snabb i sin 

första aktion. Tre-fyra spelare är ofta inblandade och få passningar slås innan avslut. 

Förmågan att snabbt ställa om från försvar till anfall och tvärt om verkar viktigt för att kunna 

utnyttja kontringmöjligheter offensivt samt för att kunna förhindra motståndarens möjligheter 

att kontra.  

 

Både kontringsmålen och anfallsmålen tyder på att intensiteten i spelet är relativt hög då 

mycket händer på kort tid under de målgörande bollinnehaven. I anfallsspelet har oftast de 

flesta spelarna i det bollförande laget kontakt med bollen under de målgörande bollinnehaven, 

vilket tyder på att rörligheten är hög. Spelarna är aktiva utan boll och byter ofta platser med 

varandra för att försvåra för det försvarande laget och öppna upp ytor att anfalla på.  

 

Att kontrollera ytorna framför de båda målen verkar oerhört viktigt då det dels görs väldigt 

många mål framför motståndarens mål samtidigt som många målgivande bollinnehav startar 

framför den egen målburen. Så att vinna “kampen om slotten” kan enligt denna studie vara 

direkt matchavgörande. Hela planens mittkorridor verkar viktig att ha kontroll över. Med boll 

har spelaren möjligheten att spela åt alla håll då den inte begränsas av sargen. Kontrollerar 

man mittkorridoren utan boll ger man dels motståndaren mindre yta att spela på samtidigt som 

man förebygger diagonalpassningar genom mitten som ofta leder till farliga lägen.  

Duellspelet, dvs. en-mot-en situationer, visar sig ha stor betydelse då många målgörande 

bollinnehav startar med en vunnen duell. Att vara starkare än sin motståndare i duellspelet bör 

enligt denna studie ge en klar fördel.  

 

Resultaten från denna studie tyder på att en elitspelare behöver klara av spel med mycket hög 

intensitet. Den behöver kunna behärska sin teknik i maxfart och under press. Spelaren 

behöver klara av att spela med hög rörlighet, vilket ställer stora krav på speluppfattning och 

spelförståelse. Att behärska så kallat “give’n go spel” i hög fart är troligtvis en viktig nyckel. 

Spelaren behöver kunna vinna sina dueller. Det ställer höga krav på klubbteknik, förmåga att 

skydda bollen och styrka i närkampssituationer. Att vara skicklig i omställningsspelet både 

offensivt och defensivt ger med största sannolikhet stora fördelar. Detta innebär att spelarna 

behöver på kort tid kunna både uppfatta situationerna och ta rätt beslut. Det snabba 

kontringsspelet ställer troligtvis också höga krav på anaerob effekt och styrka.   
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Det saknas fortfarande mycket vetenskaplig kunskap inom innebandyn. Denna studie kan ge 

en viss indikation på hur de målgörande bollinnehaven i Svenska Superligan i innebandy ser 

ut men mer forskning behövs för att kunna dra djupare slutsatser och analyser. Innebandyn 

kan ha mycket att tjäna på att öka kunskapen om framgångsfaktorer i spelet och taktiska 

mönster. Det bidrar till en större förståelse om vilka krav som ställs på en elitspelare vilket 

skapar bättre förutsättningar för de som arbetar med spelarutveckling då kravbilden blir 

tydligare. Det talas idag mycket om att utveckla innebandyn och sättet som innebandyn spelas 

på för att öka sportens attraktionskraft. Min uppfattning är att vetenskaplig kunskap om spelet 

är en nödvändig grund för att utvecklas. Därför behövs det mer forskning av denna typ. 

Innebandy ligger idag långt efter andra lagbollspel på forskningsfronten vilket innebär att det 

finns mycket inspiration att hämta från andra idrotter.  

 

Ambitionen med denna studie har varit att börja ge en beskrivning av den moderna 

elitinnebandyn och förhoppningsvis har studien bidragit med början till en överblick och gett 

inspiration till vidare forskning. Många frågor har väckts som vore intressanta att arbeta 

vidare med. De tre ytor som markerats i figur 18 vore exempelvis intressanta att undersöka 

vidare, om det är så att dessa ytor är särskilt effektiva att göra mål ifrån kan den 

informationen bli viktig för det taktiska upplägget av försvar- och anfallsspel.  

 

6.3 Metoddiskussion 

 

Matchen mellan IK Sirius IBK och IBF Falun i omgång 1 fanns vid studiens genomförande 

inte tillgänglig på SSL-play och har därför exkluderats ur arbetet. Alla de andra 29 matcherna 

har analyserats enligt protokollet. Observationsprotokollet har fungerat bra, dock har 

kameravinkeln i videoinspelningarna ibland gjort det svårt att avgöra exakt i vilken zon på 

planen en spelare befinner sig i, precisionen verkar ändå vara tillräcklig för att kunna se 

generella mönster i resultaten. Urvalet var baserat på tidsåtgång och som tidigare nämnt hade 

det varit önskvärt att studera fler matcher, trots de relativt få analyserade matcherna har det 

gått att utläsa tydliga trender men det krävs givetvis mer arbete för att kunna bekräfta att dessa 

stämmer. Alla lag i herrarnas SSL har varit med i studien och i efterhand kan vi konstatera att 

det utifrån tabellplacering har varit en nivåmässigt jämn fördelning på matcherna. Nivå på 

motstånd bör alltså inte påverka resultatet.   
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
 
Syfte och frågeställningar:  Syftet med studien är att undersöka vad som händer 

under det målgörande bollinnehavet under spel fem mot fem i herrarnas SSL i innebandy. 

Frågeställningar:  

 

1. Var vinner laget bollen? 

2. Hur vinner laget bollen? 

3. Vad händer efter bollvinsten? 

4. Hur lång är durationen på bollinnehavet? 

5. Var slutar bollinnehavet?  

 
Vilka sökord har du använt? 
Innebandy, Floorball, Goal scoring + Football, Goal scoring + floorball, Goal scoring + basketball, 
Goal scoring + Handball, Goal scoring +ice hockey, Goal scoring + Soccer, ball possession, goal 
scoring possession.  

 
Var har du sökt? 
GIH:s artikeldatabas, Google scholar.   

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Innebandy, Floorball, Goal scoring – GIH:s artikeldatabas.  
Goal scoraing + soccer – GIH:s artikeldatabas 
Goal scoraing + basketball – GIH:s artikeldatabas 

 
Kommentarer 
Mycket lite material specifikt för innebandy men gott om forskning i andra idrotter.   
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Bilaga 2  

Zonindelning 



 

 


