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Sammanfattning 

Väldigt lite är känt om hur olika träningsmetoder påverkar teknisk utveckling hos 

innebandyspelare. Syftet med studien var att undersöka hur olika typer av smålagsspel i 

innebandy påverkar spelvolymen samt antal avslut och avslut på mål. Frågeställningarna för 

arbetet var: skiljer sig spelvolymen i innebandyns smålagsspel mellan spel två mot två (2v2), 

3v3, 4v4 och 5v5? Skiljer sig antalet avslut i innebandyns smålagsspel mellan spel 2v2, 3v3, 

4v4 och 5v5? Skiljer sig antalet avslut på mål i innebandyns smålagsspel mellan spel 2v2, 3v3, 

4v4 och 5v5? 

Metod 

Två testgrupper rekryterades till studien där grupperna bestod av två olika amatörlag. Det ena 

laget var ett damveteranlag där 15 spelare deltog, med en medelålder på 38 år, med 2-15 års 

erfarenhet av organiserad innebandy. Det andra laget var ett pojklag med 21 deltagande spelare, 

i åldrarna 12-13 år, med 5-6 års erfarenhet av innebandy. Datainsamlingen skedde sedan under 

respektive lags ordinarie träning där fyra olika spelformer filmades. Ena laget filmades tio 

gånger för vardera spelform och det andra laget filmades tio gånger för vardera spelform 

förutom en, där en spelsekvens försvann på grund av oförutsedda händelser. Varje spelsekvens 

var en minut lång. Därefter analyserades filmmaterialet varpå spelvolym, antal avslut samt 

avslut på mål registrerades för varje minut spelad i de olika spelformerna. Rådata 

sammanställdes och genomgick sedan en statistisk analys för att undersöka om spelen skiljde 

sig signifikant i någon del.  

Resultat 

Grupp A visade på signifikant skillnad i spelvolym mellan alla spelformer där den högsta 

volymen hittades i spel 2v2, därefter följde 3v3, 4v4 och sist 5v5. Alla smålagsspel för grupp 

A visade signifikant fler avslut och avslut på mål jämfört med spel 5v5 men ingen signifikant 

skillnad hittades smålagsspelen emellan. I grupp B hittades samma mönster för spelvolym som 

i grupp A, dock visades ingen signifikant skillnad mellan spelformerna 4v4 och 5v5. Antalet 

avslut var signifikant högre i alla smålagsspel jämfört med 5v5, dock hittades endast signifikans 

mellan 2v2 och 5v5 när det kom till avslut på mål.  

Slutsats 

Studien indikerar att en minskning i antalet spelare verkar vara ett effektivt sätt att öka 

frekvensen på de tekniska aktionerna under spel. För teknikträning i spel verkar därför 

smålagsspel vara att föredra framför fullstort spel 5v5. Mer forskning på området behövs för 

att öka förståelsen kring möjliga användningsområden för innebandyns smålagsspel.  
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Abstract 

Aim 

Very little is known about how different types of training influence technical development in 

floorball. The purpose of this study was to investigate how volume of play, shots, and shots on 

goal, were affected in different types of small-sided games (SSG). The research questions this 

paper sought to answer were: in floorball, does the volume of play differ between the game 

formats: two versus two (2v2), 3v3, 4v4, and 5v5? In floorball, does the number of shots differ 

between the game formats: 2v2, 3v3, 4v4, and 5v5? In floorball, does the number of shots on 

goal differ between the game formats: 2v2, 3v3, 4v4, and 5v5? 

Method 

Two amateur teams were recruited for the study. One team was a women’s team of 15 players 

participating, with an average age of 38, with 2-15 years’ experience of organized floorball 

practice. The other team was a boys’ team of 21 players participating, aged 12-13 and 5-6 years’ 

experience of organized floorball practice. The data were collected during one of each team’s 

regular floorball practice sessions, where video captured the four different SSGs. One team was 

filmed ten times for one minute for each SSG and the other team was filmed ten times in three 

SSGs and nine times in one. The videos were analysed for volume of play, as well as register ing 

shots and shots on goal. The compiled data was then statistically analysed in order to see if 

there were any significant difference between the game formats.  

Results 

Group A showed a significant difference in volume of play between all SSGs, where the highes t 

volume of play was found in 2v2, and the rest with a lower volume of play in ascending order. 

As for shots and shots on goal, group A showed significantly more shots and shots on goal in 

2v2, 3v3, and 4v4 compared to 5v5, but no significance was found between the SSGs. Group 

B showed a similar pattern in volume of play as found in group A, but no significant difference 

between 4v4 and 5v5. The amount of shots were significantly higher in 2v2, 3v3, and 4v4 

compared to 5v5. However, for shots on goal group B only showed 2v2 producing significantly 

more shots than 5v5. 

Conclusion 

The study indicates that reducing the number of players is an effective way to increase technica l 

actions. Therefore, SSGs seems to be better for skill acquisition in games than the large game 

of 5v5. However, more research is needed in this field for further understanding of the uses of 

SSG:s in floorball.  
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1 Inledning 

Internationellt sett har det under de senaste decennierna vuxit fram en efterfrågan att 

idrottsutövare ska kunna behärska en bredd av rörelser i flera olika kontexter (Smith 2016, s. 

434). Det ses ofta som positivt att en idrottsutövare är anpassningsbar då ett enskilt utförande 

inte alltid är det mest funktionella i alla situationer. Till exempel, i innebandy, kan en 

direktpassning ha bäst effekt vid ett tillfälle medan en sveppassning eller en flippassning kan 

vara bättre vid andra tillfällen. Det har skett en förändring i synen på rörelser, där inte bara ett 

sätt är det rätta utan det varierar mellan individer från situation till situation (Chow et al. 2016, 

s. 6). Detta syns såväl i Svenska fotbollförbundets (2017) tränarutbildningar som i Svenska 

innebandyförbundets utvecklingsmodell (2018a). Tränare arbetar allt mer med att erbjuda 

spelare möjligheten att lära sig rörelser i varierande situationer där funktionaliteten sätts i fokus. 

Det är här, med spelet som utgångspunkt, den icke-linjära pedagogiken tar sin plats.  

I den nya utvecklingsmodellen från Svenska innebandyförbundet (2018a) lyfts lärande i 

spelet fram som en nyckelfaktor. Det som är intressant för denna studie är betydelsen av 

lärandet i spelets effekt på individens tekniska utveckling. Den icke-linjära pedagogiken 

erbjuder ett ramverk för att strukturera träningen av tekniska färdigheter genom spelet.  

Smålagsspel är en typ av övning inom sfären för den icke-linjära pedagogiken. Spelets 

förenklande, genom mindre antal spelare per lag, modifierad spelplan och pedagogiska regler, 

möjliggör då en utövaranpassad övning (Chow et al. 2016, s. 167). Rekommendationen i 

innebandyns utvecklingsmodell lutar sig mot ett antal studier (Svenska innebandyförbunde t 

2018b). Det som däremot framgår i referenslistan är att den bygger på forskning inom andra 

idrotter, såsom fotboll och nätspel, samt vidare även den bredare icke-linjära pedagogiken. En 

tydlig brist framkommer, då studier inom innebandyn i sig inte är representerade. 

Forskningsläget för innebandyn är tämligen begränsat överlag. Smålagsspel är ett koncept 

inom den icke-linjära pedagogiken som med andra ord förespråkas inom innebandyn men det 

behöver undersökas hur den kan appliceras för den specifika sporten, gällande förenklingar av 

spelet och pedagogiska regler. Innebandy, som idrott, skiljer sig avsevärt från fotbollen. Till 

exempel spelas innebandy med fem utespelare per lag, plus målvakt, till skillnad från fotbollens 

elva mot elva (11v11). Enligt fotbollen är spel 5v5 ett smålagsspel och i sig en egen sport, 

futsal, med eget regelverk (FIFA 2018). I fotbollen framgår forskning på 5v5 som ett 

smålagsspel. Sett till innebandyn är 5v5 (plus målvakter) det stora spelet (IFF 2018). Det finns 

idag en kunskapslucka inom innebandyns användning av smålagsspel. 
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Kunskapsläget kring smålagsspel är svårt att applicera brett över idrottens spektrum 

(Halouani et al. 2014). Med detta i åtanke skulle det kunna tänkas vara av värde att titta närmare 

på innebandy specifikt inom ramen för den icke-linjära pedagogiken. Närmare bestämt är det 

rimligt att testa huruvida den tidigare forskningen inom smålagsspel i andra invasionsidrotte r, 

främst fotboll, är applicerbar på just innebandyn. Detta skulle innebära en ökad idrottsspecifik 

kunskap för innebandyn som kan vara tillämpbar på flera sätt. Innebandytränare skulle kunna 

ges möjlighet att välja metodik inom verksamheten med stöd av data framtagen för den aktuella 

idrotten: innebandy.  

2 Bakgrund 

I inledningen nämndes den icke-linjära pedagogikens framväxt de senaste decennierna. 

Tillsammans med till exempel Teaching Games for Understanding (TGfU) eller dess avarter, 

har synen på rörelseutveckling i spelet vuxit sig starkare (Smith 2016, s. 434). Det har hänt att 

icke-linjär pedagogik och TGfU likställs med varandra (Renshaw et al. 2015, s. 460). Bunker 

och Thorpes (1982) modell TGfU utvecklades i första hand för skolpedagogiken. I TGfU blir 

målet att ge deltagarna möjligheten att i matchlika övningar utveckla taktisk medvetenhet och 

förmågan att ta rätt beslut samt att öva på färdigheter (Tan, Chow & Davids 2012, s. 341 f.). 

Vid användandet av TGfU i skolmiljö har det framgått att individens rörelseutveckling, eller 

teknik, har utvecklats tillsammans med flera andra aspekter av idrotten (Morales-Belando, 

Calderón & Arias-Estero 2018).  

Det finns likheter mellan den icke-linjära pedagogikens constraints- led approach (CLA) 

och TGfU, men också skillnader (Renshaw et al. 2015). En betydande skillnad är att den icke-

linjära pedagogikens arbete med begränsningar i övningar vill se individer utvecklas motoriskt 

inom situationerna, utan behov av TGfU:s förförståelse (Renshaw 2015, p. 469). CLA strävar 

därför efter att individer ska få så många tillfällen som möjligt att utveckla individue llt 

anpassade och funktionella rörelselösningar, med hänsyn till sin omgivning (Renshaw et al. 

2015). I följande del presenteras den icke-linjära pedagogiken närmare som tillsammans med 

underbegreppet CLA är utgångspunkt för studiens undersökning av smålagsspel. Därefter 

presenteras forskningsläget kring smålagsspel. Smålagsspelet behandlas inledningsvis brett för 

att sedan beskrivas närmare, då den existerande forskningen med högst relevans för denna 

studie är den om antalet spelare i olika spelformer. 
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2.1 Icke-linjär pedagogik 

Den icke-linjära pedagogiken har formats med stöd av dynamisk systemteori och ekologisk 

psykologi (Chow et al. 2007, s. 260-261). Den ekologiska psykologins inflytande tar sin plats i 

hur individers beteenden måste ses i sin omgivnings kontext (Chow et al. 2009). I sin tur bidrar 

dynamisk systemteori med synen på hur människan är ett komplext system där skeletala, 

muskulära och neurala aspekter ska tas i sammantagen beaktning (Chow et al. 2009). Med detta 

som stöd fortsätter den här delen att diskutera icke-linjär pedagogik och hur det ansluter till 

denna studie som undersökte smålaggspel i innebandyn. 

Den icke-linjära pedagogikens ser på färdighetsinlärning som ett förhållande mellan 

utövaren och dess omgivning (Arajúo & Davids 2011; Zelaznik 2014). Det blir således en 

ansats som sätter utövaren i centrum, och uppmuntrar denne att aktivt delta och anpassa sig till 

matchliknande situationer. Genom detta kan utveckling ske. Den icke-linjära pedagogikens syn 

på utveckling är inte rak utan kan ske genom kortare skutt, längre hopp, stagnering men även 

tillbakagång, och erbjuder en bredare och mer anpassningsbar rörelsebank för utövaren (Chow 

et al. 2016, s. 4). Individens utveckling har med andra ord inte fasta steg, utan kan ta form på 

flera olika sätt.  

Den icke-linjära pedagogiken utgår ifrån tre huvudaspekter: personliga begränsningar, 

uppgiftsbegränsningar och omgivningsbegränsningar och dessa spelar alla in i hur människans 

motoriska system anpassar sig i olika situationer (Chow et al. 2016, s. 2). De personliga 

begränsningarna ligger hos individen och består till exempel av personens längd eller 

muskelmassa. Uppgiftsbegränsningar består av hur den aktuella uppgiften begränsar utövarens 

möjliga handlingar, som till exempel planstorlek eller antal utövare i en övning. 

Omgivningsbegränsningar avser till exempel väder eller underlag (Chow et al. 2016, s. 5). Det 

är dessa tre begränsningar som den icke-linjära pedagogiken tar i beaktning vad gäller 

individens utveckling.  

Den icke-linjära pedagogikens fördelar, kontra den linjära, är framför allt att individer 

utvecklar större bredd i sina rörelsebanker. Detta lyfts exempelvis fram av Lee et al. (2014) 

rörande slag med forehand i tennis. Två grupper som arbetade med icke-linjär respektive linjär 

pedagogik jämfördes med varandra, där båda grupperna nådde önskvärda resultat i eftertestet 

som mätte prestationskvalitet. Däremot visade den icke-linjära gruppen upp ett större kluster 

av rörelser i sitt genomförande vilket studien menar på representeras av en bredare variation i 

rörelseschemat, vilket är det önskvärda resultatet av den icke-linjära pedagogiken. Syftet blir 

att spelare ska utveckla förmågan att anpassa utförandet utefter kontexten. Nathan, Salimin och 
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Shahril (2017) stödjer detta resultat, där ett mer varierat rörelsemönster för olika situationer 

uppkom bland badmintonspelare som jämfördes med en grupp som använde sig av linjär 

pedagogik. Den icke-linjära pedagogiken bidrar på så vis till en bredare variation av rörelser än 

den linjära pedagogiken.  

Variationen i rörelseutvecklingen som den icke-linjära pedagogiken kan bistå med 

betecknas i fyra huvuddelar som Chow et al. (2016) listar som proportionalitet mellan orsak 

och verkan, multistabilitet, parameterkontroll och variabilitet. Proportionalitet mellan orsak och 

verkan hänvisar till att i den linjära pedagogiken står förändring i proportion till storleken på 

ingreppet, till exempel kan bara en stor justering i en rörelse ge ett stort utslag och vice versa. 

I den icke-linjära pedagogiken finns det däremot inte något direkt samband, utan en liten 

förändring kan göra stor skillnad och en stor förändring en liten skillnad. Den andra delen inom 

den icke-linjära pedagogiken, multistabiliteten, är en faktor som menar på att situationer som 

uppstår kan möjliggöra fler rörelser för utövaren. Till exempel kan en innebandyspelare få en 

passning mot sig och då avgöra om hen vill ta emot bollen, låta bollen rulla förbi eller möta 

bollen. Den tredje faktorn: parameterkontroll, till exempel planstorlek eller antal spelare i en 

övning, hänvisar till att förändringar i övningsförhållanden kan ge effekter på lärandet. Den 

sista delen, variabilitet, hänvisar till att utövaren hamnar i olika situationer som står i relation 

till varandra och kan öka flexibiliteten och anpassningsförmågan hos spelaren. (Chow et al. 

2016, s. 48 ff.) Med huvuddelarna i åtanke är det således i diskussionen kring parameterkontro ll 

som smålagsspelets laboration med antal spelare och yta som icke-linjär pedagogik blir relevant 

för denna studie. 

När det laboreras med ytor och antal deltagare i en övning är det följaktligen den icke-

linjära pedagogikens uppgiftsbegränsningar som förändras. I invasionsidrotter används 

smålagsspel som en implementering av dessa uppgiftsbegränsningar genom parameterkontro ll. 

I fotbollen finns det gedigen forskning kring smålagsspel, där det visats erbjuda spelare en 

integration mellan taktisk och teknisk utveckling (Sarmento et al. 2018). Variationen av 

situationer som uppstår i smålagsspel har visat sig utveckla en bredare motorik och teknisk 

färdighet än vad linjär pedagogik erbjuder i fotboll (Williams & Hodges 2005). Den följande 

delen redovisar den relevanta forskning som gjorts inom fotbollen. 

2.2 Smålagsspel 

Smålagsspel är modifierade spel på mindre ytor med anpassade regler där spelarantalet är lägre 

än vid vanligt matchspel (Sarmento et al. 2018 s. 694). I denna del presenteras tidigare forskning 

om smålaggspel, främst inom fotbollen. Fokus ligger på forskning som berör smålagsspel som 
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medel för färdighetsinlärning, detta redogörs för i 2.2.1. Vidare diskuteras faktorer som 

påverkar spelens effekter för den tekniska inlärningen. Forskning som berör konsekvenserna 

av spelplanens storlek och antal spelare på planen lyfts fram i del 2.2.2 respektive 2.2.3.    

Smålagsspel används ofta av tränare inom målspel baserat på premissen att spelarna får 

en större träningsadaption när olika moment tränas samtidigt i en så matchlik miljö som möjligt. 

Genom att modifiera faktorer som exempelvis antal spelare och storlek på spelplanen ändras 

förutsättningarna för spelet vilket innebär skillnader i spelens intensitet (Halounani et al. 2014 

s. 3594). 

Inom innebandyn finns det i dagsläget inga studier som specifikt har undersökt 

smålagsspelet och dess effekter. Smålagsspel, eller small-sided games, är dock väl undersökt 

inom andra invasionsidrotter. Forskningen om smålagsspel inom de andra idrotterna har 

däremot ofta fokuserat på de fysiologiska effekterna (Dacker 2014; Sarmento et al. 2018; 

Tyndel 2018). Det verkar finnas en större kunskapslucka när det kommer till färdighetsinlärning 

inom smålagsspel, vilket blir fokusområdet för denna studie. Många studier inom fotboll har 

visat på att oberoende av ålder och erfarenhet/nivå så är spelare mer delaktiga i spelet och utför 

fler tekniska aktioner när de spelare i mindre enheter, exempelvis 3v3 eller 4v4 (Carpancia et 

al., 2001; Duarte et al., 2009; Owen et al., 2013; Kelly och Drust, 2008; Jones och Drust, 2007; 

Joo, Hwang-Bo & Jee, 2016; Katis och Kellis, 2009; Da Silva et al. 2011; Clemente et al., 

2014).  

Mycket forskning finns inom fotbollen men det finns skillnader mellan innebandy och 

fotboll som innebär att forskningen möjligtvis inte är direkt överförbar. Till skillnad från 

fotbollen, spelas innebandy med effektiv tid samt med byten av formationer. Detta kan jämföras 

med fotbollens maximala antal byten under match, där minst åtta av elva spelare per lag 

förväntas spela hela matchen kontinuerligt. I genomgången av Sarmento et al. (2018) nämns 

tidsparametrar inom fotbollen mellan 30 sekunder och åtta minuters intervaller under 

smålagsspel, med flertalet runt fyra minuter.  Dessa tidsparametrar är svåra att applicera på 

innebandyn, där byten sker successivt under matchernas 20 minuter långa perioder. Det kan 

därför vara av intresse att se över smålagsspelet under kortare intervaller vad gäller innebandy. 

Detta stöds av Duarte et al. (2009), där kortare intervaller visade på högre självständighet i 

tekniska lösningar under träningar i futsal, som kan kopplas till likheten med antal utespelare 

per lag jämfört med innebandyn. 

Smålagsspel har studerats utifrån flera olika parametrar. Sarmento et al. (2018) har 

sammanställt forskning om smålagsspel i fotboll. De har i sin meta-analys inkluderat 77 

vetenskapliga artiklar som berör fotbollens smålagsspel och dess effekter på inlärning. Den 
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vanligaste variabeln som undersökts är antalet spelare, där färre spelare verkar öka den 

fysiologiska belastningen samt antalet tekniska aktioner som spelarna utför under spelet 

(Sarmento et al. 2018, s.738). 

Smålagsspel är en metod som används inom ramen för den icke-linjära pedagogiken där 

syftet är att manipulera uppgiften på ett sätt som främjar lärandet av olika förmågor. Effekterna 

av smålagsspel i fotboll har undersökts på ett nyanserat sätt utifrån flera olika faktorer. 

Studierna som presenteras av Sarmento et al. (2018) behandlar fysiologiska, tekniska och 

taktiska delar av olika typer av smålagsspel. Denna studie kommer fokusera på de tekniska 

aspekterna av smålagsspel. Detta presenteras djupare i följande del. 

2.2.1 Tekniska aspekter i smålagsspel 

Syftet med att studera teknik i smålagsspel är ofta att se vilken möjlighet spelarna ges till att i 

de utvalda spelen utveckla sina tekniska färdigheter. Studierna som presenteras nedan har tittat 

på frekvens av tekniska aktioner och spelvolym (volume of play) i olika typer av spel. Vilka 

tekniska aktioner som undersöks kan variera men ofta handlar det om passningar, dribblingar 

och skott. Spelvolym mäter summan av alla tekniska aktioner och gör därmed ingen skillnad 

på dem. Spelvolymen blir då en summa av hur aktiv deltagaren har varit i spelet genom att 

sammanställa alla bollkontakter. Studier som har brutit ner spelvolym i mindre beståndsdelar i 

form av olika tekniska aktioner ger också en uppfattning om den totala volymen genom att titta 

på frekvensen av alla tekniska aktioner som sker. (Carpancia et al., 2001; Duarte et al., 2009; 

Owen et al., 2013; Kelly & Drust, 2008; Jones & Drust, 2007; Joo, Hwang-Bo & Jee, 2016; 

Katis & Kellis, 2009; Da Silva et al. 2011)  

I designen av smålagsspel laboreras det ofta främst med två variabler: antal spelare och 

storlek på spelplanen. I den kommande delen presenteras studier som har undersökt spelplanens 

betydelse för frekvensen av olika tekniska aktioner. 

2.2.2 Spelplanens yta 

Spelplanens yta har undersökts i kombination med antal spelare. För att klargöra huruvida 

vilken faktor, spelytan eller antalet spelare, som har störst påverkan på frekvensen av tekniska 

aktioner och avslut har de två olika parametrarna sedan undersökts separat. Den här delen 

beskriver först vilka resultat kombinationen av parametrarna har uttryckt, för att sedan fokusera 

på hur endast spelytan påverkar spelvolym.  

Spel på mindre yta och med färre spelare har visat sig ha en tendens att höja antalet 

tekniska aktioner i vissa kategorier. Capranica et al. (2001) jämförde två tävlingsformer för 11-
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åriga fotbollsspelare. Tävlingsformerna var 11v11 på en normal fotbollsplan, 100 x 65 meter 

och 7v7 på ytan 60 x 40 meter. De tittade på fysiologisk belastning genom att mäta puls och 

laktat i blodet samt antal passningar och tacklingar i de båda spelen. De fann ingen signifikant 

skillnad i de fysiologiska parametrarna men däremot visade de signifikant fler passningar och 

färre tacklingar i spel 7v7. Studien drar därför slutsatsen att spel 7v7 på en mindre yta lämpar 

sig bättre för prepubertala fotbollsspelare. Liknande resultat har presenterats av Joo, Hwang-

Bo och Jee (2016) som har jämfört tekniska aktioner i fotboll under tre olika spelformer. 

Testpersonerna spelade 11v11 på normalstor plan (75 x 47 meter) (RSG11), 8v8 på normalsto r 

plan (RSG8) och 8v8 på en mindre plan (68 x 47 meter) (SSG8). De tekniska aktionerna som 

studerades kan kategoriseras under bollkontakter, passningar och skott. Totalt observerades 

elva olika variabler. Jämfört med RSG11 visade SSG8 signifikant fler tekniska aktioner i fem 

variabler och RSG8 visade signifikant fler aktioner i fyra variabler. Under smålagsspelen fick 

spelarna möjlighet att genomföra fler tekniska aktioner än vid spel 11v11 på fullstor plan. 

Resultatet visade också på att antalet spelare verkar ha en större effekt på frekvensen av tekniska 

aktioner än vad planstorleken har då det endast skilde i en variabel mellan RSG8 och SSG8. 

För att undersöka tendensen som beskrevs i förra stycket, studerades detta närmare av 

Kelly och Drust (2008) som undersökte ett smålagsspel med fem spelare i vardera lagen. De 

spelade på tre olika planstorlekar för att se om storleken på planen påverkar hjärtfrekvens och 

antal tekniska aktioner hos spelarna. Resultaten visade att planstorlek inte har någon signifikant 

påverkan på varken hjärtfrekvens eller tekniska aktioner. Liknande resultat presenteras av 

Guven et al. (2016) som har undersökt om planstorleken påverkar tekniska parametrar i spel 

4v4. De använde sig av två storlekar på spelplanen, 34 x 26 meter och 40 x 30 meter. De spelade 

3 x 6 minuter på båda spelplanerna med fem minuters vila mellan varje spelomgång. Efter 

videoanalys av spelen såg författarna inga signifikanta skillnader mellan spelen på de olika 

planerna. De drar därför slutsatsen att frekvensen av de olika tekniska aktionerna inte påverkas 

av spelplanens storlek. 

Det verkar följaktligen som att frekvensen av de tekniska aktionerna som sker under spel 

beror mer på antalet spelare än på spelplanens storlek. I nästa del diskuteras spelarantalets 

betydelse för spelvolymen och avslut. 

2.2.3 Antal spelare per lag 

Spelplanens storlek verkar ha liten eller ingen betydelse för spelvolymen. Däremot tyder 

mycket på att färre antal spelare, enbart eller i kombination med en mindre yta, avsevärt ökar 
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spelvolymen. I denna del presenteras studier som undersöker hur olika typer av smålagsspe l 

påverkar frekvensen på olika tekniska aktioner och därmed även spelvolymen.  

Genom att studera skillnader mellan olika typer av smålagsspel har det visats en tendens 

att spel i mindre enheter, det vill säga med färre spelare, verkar öka frekvensen av tekniska 

aktioner som utförs under spelet. Owen et al. (2013) har gjort en jämförelse av tekniska aktioner 

på small-, medium- och large-sided games i fotboll. Åtta olika spel användes, där ett spel 

klassificerades som small-sided, fyra spel som medium-sided och tre spel som large-sided. 

Resultaten visade en signifikant högre spelhastighet under spel 4v4 (small-sided) jämfört med 

spelen under kategorierna medium- och large-sided games. De fann en signifikant skillnad i 

antal passningar mellan alla tre kategorier av spel, där antalet passningar var högst vid spel 4v4 

och lägst vid de spelen som kategoriseras som large-sided games. De fann också en signifikant 

skillnad i antal skott, där samma mönster verkar gälla som när det kommer till passningar: färre 

spelare ger fler skott. Under spelet 4v4 skedde det också signifikant fler dribblingar jämfört 

med de större spelen. Denna studie tyder på att då antalet spelare minskas ökar antalet tekniska 

aktioner för varje enskild spelare på planen.  

Att spel i mindre enheter ger en ökad delaktighet för varje enskild spelare har även visats 

av Jones och Drust (2007) som har studerat antal bollkontakter under spel 8v8 samt 4v4 i 

fotboll. Deltagarna i studien var pojklagsspelare i åldern 6-8 år. Resultatet visade en stor 

skillnad i antal bollkontakter per match mellan de två olika spelen. Vid spel 8v8 hade spelarna 

13 ± 7 bollkontakter per match jämfört med 36 ± 12 vid spel 4v4. Detta resultat styrker också 

att antalet tekniska aktioner som en spelare utför påverkas av antal spelare på planen. Liknande 

resultat presenteras av Katis och Kellis (2009) som dels undersökte fysiologiska effekter men 

också jämförde bland annat antal tekniska aktioner i spel 3v3 och 6v6. Undersökningen gjordes 

på 34 ungdomsspelare och resultaten visade bland annat att det i spel 3v3 skedde signifikant 

fler korta passningar, tacklingar, dribblingar, skott och mål. 

Hittills har endast smålagsspel med lika många spelare på varje sida presenterats men det 

finns även studier på modifierade versioner av spelen där neutrala spelare som alltid tillhör det 

bollförande laget involveras. Även dessa spel visar på samma mönster, färre spelare verkar öka 

spelvolymen. Clemente et al. (2014) undersökte hur antalet spelare påverkar fysiologisk 

belastning samt teknisk och taktisk prestation under olika modifierade varianter av smålagsspe l. 

De studerade 10 manliga amatörfotbollsspelare som spelade 2v2, 3v3 och 4v4. I samtliga spel 

fanns två neutrala spelare på planen som alltid spelade med det bollförande laget. Spelarnas 

tekniska och taktiska utförande bedömdes utifrån team sports assessment procedure (TSAP). 

De såg en signifikant skillnad i spelvolym mellan de olika spelen där 2v2 hade högst spelvolym, 
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3v3 näst högst och 4v4 lägst. De kunde även se att under spel 3v3 var hjärtfrekvensen som 

högst och i spel 4v4 hade spelarna högst löpdistans under matcherna. 

När det kommer till smålagsspel i mindre enheter är skillnaderna inte lika stora. Da Silva 

et al. (2011) studerade skillnader mellan olika mindre smålagsspel. De undersökte frekvensen 

på olika tekniska aktioner under spel 3v3, 4v4 och 5v5 på en yta 30 x 30 meter. Testpersonerna 

var 16 U15-spelare som tränade fotboll regelbundet. De tekniska aktionerna kvantifierades 

genom att studera videoinspelningar från spelen. De räknade bollkontakter, passningar, target 

passes, tacklingar, dribblingar, crosspassningar, nickar och skott på mål. De såg ingen skillnad 

i bollkontakter, passningar, target passes, tacklingar och nickar mellan de olika spelen. Däremot 

så fann de signifikant fler crosspassningar, dribblingar och skott på mål under spel 3v3 jämfört 

med spel 4v4 och 5v5. Skillnaderna mellan spelformerna i denna studie är inte lika tydliga som 

i de tidigare nämnda studierna. I studierna som nämndes i början av den här delen har skillnaden 

mellan antal spelare varit större än Da Silva et al. (2011) visar. Exempelvis jämförs 8v8 med 

4v4 i studien av Jones och Drust (2007) och 3v3 jämförs med 6v6 av Katis och Kellis (2009). 

Studien av Da Silva et al. (2011) jämför mindre smålagsspel, 3v3, 4v4 och 5v5, med varandra 

och visar då också på mindre skillnader. Abrantes et al. (2012) har jämfört spel 3v3 och 4v4 

med olika regler och begränsningar. De fann att den fysiologiska intensiteten var högre i spel 

3v3 men kunde inte se någon signifikant skillnad i tekniska aktioner mellan de båda 

spelformerna, men som senare visats som en förväntad trend (Owen et al. 2013). 

Sammantaget visar dessa studier att effekter blir olika, både fysiologiskt och tekniskt, 

beroende på hur smålagsspelen utformas. Studierna som har presenterats ovan indikerar att färre 

antal spelare ger en ökad spelvolym vilket innebär att frekvensen av de tekniska aktioner som 

varje spelare utför under spelet höjs. Dock är skillnaderna inte lika tydliga mellan olika spel när 

det spelas med fyra spelare eller färre. Det har då visat sig vara svårare att hitta betydande 

skillnader i de tekniska aktionerna. Detta är intressant ur en innebandysynpunkt då innebandyns 

fulla matchspel spelas 5v5. De möjliga smålagsspelen blir då 4v4, 3v3 och 2v2 förutsatt att 

båda lagen ska spela med lika många spelare på planen. Kring dessa spelformat finns det även 

inom fotbollen begränsat med kunskap om vad det innebär för spelvolymen och de tekniska 

aktionerna i spelet. Det blir därför intressant att undersöka om samma tendenser som 

exempelvis Jones och Drust (2007) visade vid spel 8v8 och 4v4 i fotboll finns i innebandyns 

4v4 och 2v2. Denna kunskap saknas inom innebandyn och skulle innebära en djupare förståelse 

för hur en genom en icke-linjär pedagogik i form av smålagsspel kan utveckla olika förmågor 

hos spelarna. 
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2.3 Teoretiskt ramverk 

Utöver utgångspunkten i den icke-linjära pedagogiken förhåller sig studien till följande centrala 

begrepp som ett teoretiskt ramverk för att kunna definiera och kvantifiera händelser under spel. 

 

Spelvolym 

En spelvolym (PB) för varje spel beräknas utifrån begreppet “volume of play” (Gréhaigne et 

al. 1997, s. 507). Spelvolymen mäter spelarens delaktighet i spelet och beräknas som summan 

av erövrade bollar (CB) och mottagna bollar (RB). I denna studie omfattar spelvolymen endast 

utespelare. Följande definitioner för de två faktorerna tillämpas:    

 

Conquering the ball (CB): A player is considered having conquered the ball if he or she intercepted 

it, stole it from an opponent, or recapture it after an unsuccessful shot on goal or after a near-loss to 

the other team.   

Receiving the ball (RB): The player receives the ball from a partner and does not immediately lose 

control of it. 

(Gréhaigne et al. 1997, s. 505) 

 

Spelvolymen representerar antalet gånger som en spelare har haft kontroll på bollen under 

spelet: 

The volume of play (PB): The volume of play represents the number of times the player has gained 

possession of the ball (PB, for played balls). Therefore PB is determined by summing the totals for 

CB and RB: volume of play = PB = CB + RB. 

(Gréhaigne et al. 1997, s. 507) 

 

Utöver spelvolym beräknades antal avslut och avslut på mål, delvis för att även inkludera 

målvakternas delaktighet och aktivitet i spelet utöver utespelarnas aktioner. Det var även av 

intresse för studien att se över vilket spel som genererade flest tillfällen för avslut, och för 

målvakters skull även avslut på mål. Ofta när avslut diskuteras i övrig forskning, presenteras 

det som shots (Sarmento et al. 2018). Begreppet skott kan medföra en förväntan av en viss typ 

av rörelse. Därför arbetar denna studie med en bredare definition genom begreppet avslut. 

Någon allmänt vedertagen definition för varken skott eller avslut finns inte inom innebandyn 

och diskuteras inte i de studierna som presenterats tidigare. Då det saknas stöd för definition av 

begreppen i den tidigare forskningen, förhåller sig den här studien till följande definitioner: 

 

Avslut 
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I denna studie betraktas avslut som ett av spelaren medvetet försök att göra mål, oavsett om 

avslutet färdades mot mål eller utanför mål. Här inkluderades även försök till avslut som 

blockerades av en annan utespelare.  

 

Avslut på mål 

Avslut på mål räknades i studien som avslut som träffade målvakt eller resulterade i mål. Avslut 

i målramen och ut räknades inte som avslut på mål utan bara som avslut. 

3 Syfte och frågeställningar 

Då tidigare studier inom fotboll har visat på att spel i mindre enheter har gett en högre 

spelvolym blev syftet med denna studie att undersöka hur olika typer av smållagsspel i 

innebandy påverkar spelvolymen samt antal avslut och antal avslut på mål. För att undersöka 

detta användes följande frågeställningar: 

1. Skiljer sig spelvolymen i innebandyns smålagsspel mellan spel 2v2, 3v3, 4v4 och 5v5? 

2. Skiljer sig antalet avslut i innebandyns smålagsspel mellan spel 2v2, 3v3, 4v4 och 5v5? 

3. Skiljer sig antalet avslut på mål i innebandyns smålagsspel mellan spel 2v2, 3v3, 4v4 

och 5v5? 

Svar på dessa frågor skulle bredda det kunskapsläge för tränare som vill arbeta för 

färdighetsinlärning inom innebandy genom smålagsspel. Det skulle kunna ge möjlighet till mer 

informerade beslut vad gäller metodik för träning i teknik. 

4 Metod 

Studien utgick ifrån en kvantitativ ansats där operationella definitioner hämtas från det 

teoretiska ramverk som beskrevs i 2.3, och för att genomföra detta utformades studien som en 

deskriptiv sådan och observation användes som metod för datainsamling (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 85). Observationerna klassificeras som öppna då samtliga deltagare var medvetna om 

att de observerades och studiens syfte, efter att de tagit del av information kring studien vid 

rekrytering (Hassmén & Hassmén 2008, s. 91). 

4.1 Deltagare 

Två lag anmälde frivilligt sitt intresse att delta efter att studien annonserats i ett ledarforum i en 

lokal förening. Grupp A var ett damveteranlag där 15 spelare deltog i studien. Medelåldern var 

38 år och spelarna hade 2-15 års erfarenhet av organiserad innebandy. Grupp B var ett pojklag 

i åldern 12-13 år där 21 spelare deltog i studien. Spelarna i grupp B hade 2-8 års erfarenhet av 
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organiserad innebandy. Samtliga deltagare informerades muntligt samt genom en skriftlig 

samtyckesblankett (bilaga 2-3) om studiens syfte och upplägg enligt riktlinjerna från 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2007, s. 7 ff.). Då många av 

deltagarna var under 15 år fick även vårdnadshavare ge sitt medgivande via 

samtyckesblanketten (bilaga 2). Deltagare över 15 år fick själva ge sitt informerade samtycke 

(SFS 2003:460) (bilaga 3). Utöver detta behandlade studien deltagande föreningar och individe r 

med konfidentialitet för att det inte skulle kunna härledas vilka som deltagit (Vetenskapsrådet 

2007, s. 12). Eftersom studien genomfördes under gruppens ordinarie träningstid var de 

försäkrade genom föreningen vid eventuell skada i samband med studien. 

4.2 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av video under vardera grupps ordinarie 

träningstillfälle. Strukturen på datainsamlingen utgick ifrån en tidigare studie (Clemente et al. 

2014) som undersökt liknande variabler inom fotbollen där videoinspelning använts. I den 

följande delen diskuteras hur insamlingen av data skedde och hur studien av de olika 

spelformerna genomfördes.  

Vid vardera grupps träningstillfälle gavs närmare instruktioner för hur studien skulle 

genomföras. Då båda grupperna hade en utsatt tid för genomförandet var genomförandets 

effektivitet mellan byten av spelform, iordningställande av spelplanen, samt spelets utförande 

och regler viktiga att tydliggöra från början. Grupperna fick instruktionen att “spela match” i 

varje spelform. Målvakterna i grupperna fick instruktionen att, när bollen gick ur spel, sätta en 

ny boll i spel.  Målvakten på planhalvan där bollen gick ur spel var ansvarig för detta. Utöver 

det fick deltagarna information om att förhålla sig till spelet med vanliga innebandyregle r, 

bortsett från att det ej dömdes för frislag. Tekning användes endast vid start av spelet, på signa l 

av visselpipa. Mål räknades som död boll och ny boll sattes igång från målvakten som släppt in 

målet.  

Den ena kamerapositionen flyttades vid varje spelform eftersom att ytan förändrades. 

Kameran som var placerad vid mittlinjen (i underkant, se Figur 1-4) var bemannad och följde 

spelet medan den andra kameran (vid planens hörn i överkant, se Figur 1-4) var stationär och 

riktad i en vinkel där den andra kameran kunde ha svårt att observera spelet. Spelformernas yta 

mättes upp och markerades före vardera grupps genomförande. En detaljerad beskrivning av 

spelformerna följer i nästa del. 
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4.2.1 Spelformer 

Spelformerna som testades hade olika ytor. För att bestämma yta jämfördes innebandyns 

spelplan med fotbollens, där planstorlekar från Owen et al. (2013) användes som riktlinje. För 

att beräkna jämförbar yta utgick studien ifrån det stora spelet i fotboll 11v11, som mättes till 

100 x 74 meter (7400 m²), i förhållande till innebandyns 5v5 (800 m²). Varje spelform är 

exklusive målvakt, det vill säga att 5v5 innebär fem utespelare plus en målvakt per lag.  

 

5v5 

I spelformen 5v5 utgick studien ifrån innebandyns tävlingsform där spelplanen mäter 40 x 20 

meter. Kameraplacering syns nedan i Figur 1.  

 

Figur 1 - Spelyta och kamerapositioner, spelform 5v5 

 

4v4 

Spelformen 4v4 spelades med fyra spelare i vardera lag. För att få en jämförbar siffra mot Owen 

et al. (2013) beräknades lagets minskning procentuellt i innebandyn (-20 %) för att sedan 

jämföra vilken lagstorlek som var jämförbar i fotboll. 80 % av elva spelare är 8,8 spelare. Denna 

siffra avrundades till närmaste heltal, vilket gav nio spelare (9v9). Därefter beräknades ytan 

som användes för 9v9 (3920 m²) i förhållande till 11v11. Detta gav en procentsats på 52,97 % 

(3920 m²/7400 m²). För att förenkla mot innebandyplanens mått uppskattades hälften av 

innebandyplanen som representativ för innebandyns 4v4. Detta gjordes även för att förenkla 

ombyggnad av sarg och mätning. Spelplanens konstruktion för spelformen 4v4 syns nedan i 

Figur 2.  
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Figur 2 - Spelyta och kameraposition, spelform 4v4 

 

3v3 

Spelformen 3v3 använde samma princip som för 4v4. Spelarantalets minskning i vardera lag 

beräknades (-25 %). Jämfört med Owen et al. (2013) beräknades en förminskning av spelare 

per lag från 9v9 med resultatet 6,75 spelare. Återigen avrundades resultatet till närmaste heltal, 

det vill säga sju spelare per lag. Spelplanen som användes för spel 7v7 i fotbollen var 2430 m². 

I förhållande till helplan skedde spelet på en yta som var 32,84 % (2430 m²/7400 m²). För 

innebandyn beräknades procentsatsen i förhållande till det stora spelet (800 m² x 0,3284) vilket 

gav en yta som avrundades till 263 m². I syfte att förenkla måtten avrundades ytan ner till 260 

m². För att behålla effektivitet i byten mellan spelformerna behölls den stora planens mått för 

kortsidan intakt (20 meter).  Den stora planens kortsida användes istället som långsida. Detta 

renderade i en planstorlek på 20 x 13 m (260 m²).  

 



15 

 

 

Figur 3 - Spelyta och kameraposition, spelform 3v3 

 

2v2 

Uträkningen för 2v2 skedde på samma sätt som för 3v3. Minskningen från tre spelare per lag 

till två skedde i samma proportion mellan 7v7 och 5v5 (Owen et al. 2013), där spelplanen i 

fotbollens 5v5 var 1840 m² som förhåller sig som cirka 24,59 % av spelytan i spel 11v11. 

Förhållandet i innebandyns stora spel (800 m²) avrundades till 200 m². Då den stora planens 

kortsida (20 meter) stod intakt användes 20 x 10 meter i spel 2v2, enligt figur 4 nedan. 

 

 

Figur 4 - Spelyta och kameraposition, spelform 2v2 
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Under inspelningen var kameran mitt på helplanens långsida (kamera 1) bemannad och följde 

spelet vid behov. Den andra kameran (kamera 2) flyttades vartefter spelformen byttes. Kamera 

2 stod sedan obemannad under spelserien i spelformen. Spelen genomfördes från 2v2 i stigande 

ordning då studien försökte bortse från fysiologiska effekter och antalet tillgängliga spelare 

möjliggjorde längre vila mellan spelen för deltagarna.  

4.3 Dataanalys 

Insamlat material observerades med en genomgång av varje match, totalt 20 matcher per 

spelform (förutom 2v2 där 19 matcher spelats in). Manuell räkning av variablerna (spelvolym, 

antal avslut och avslut på mål) som undersöktes noterades och sammanställdes för vardera 

grupp. För att säkerställa en likvärdig bedömning av materialet bedömdes alla matcher av två 

personer. Huvudsakligen användes den bemannade kameran för observationen. Vid två 

tillfällen användes den obemannade kameran för att bedöma om det var ett avslut eller ett avslut 

på mål. 

Med grund i Gréhaignes (1997) definition mättes i den här studien en total spelvolym för 

varje match (eller för varje spelad minut i de olika spelen). Varje gång en spelare erövrade (CB) 

eller tog emot (RB) en boll noterades detta i ett protokoll. För varje match räknades ett 

medelvärde på spelvolym per spelare ut. Det vill säga: när tio 2v2-matcher i grupp A mätte 19, 

21, 18, 16, 18, 18, 19, 17, 15 respektive 22, renderade dessa i spelvolymens medelvärde per 

spelare i 4,75, 5,25, 4,50, 4,00, 4,50, 4,50, 4,75, 4,25, 3,75 samt 5,50.  

I analysen av insamlad data genomfördes statistisk analys i SPSS. Först analyserades 

grupp A för sig, därefter grupp B och sist de två grupperna tillsammans. Tester av grupperna 

var för sig genomfördes för att behålla en homogenitet av ingående värden, då nivån på de två 

grupperna skiljde sig åt. Ett sammanslaget test genomfördes därefter för att undersöka om det 

fanns liknande resultat som i grupperna var för sig. 

De olika spelformernas påverkan på spelvolym, avslut och avslut på mål analyserades 

genom en envägs multivariat variansanalys (MANOVA) i SPSS med en signifikansnivå satt t ill 

p < 0,05. För att kontrollera lämpligheten av MANOVA-test genomfördes tester för att se om 

de kriterier som krävs för en robust MANOVA uppfylldes (Tabachnick & Fidell 2006, ss. 250-

253), som till exempel homogenitet i varians- och kovariansmatriser, normalfördelning och 

avvikande värden. De två första testades med Box’s M-test och Shapiro-Wilk s 

normalfördelningstest. Avvikande värden konsulterades mot Q-Q plots för vardera beroende 

variabel. På grund av att storleken på studiens urval var litet, samt att ett ojämnt urval i 

spelformer fanns i Grupp B och således även när Grupp A och B slogs ihop, användes Pilla i’s 



17 

 

Trace för att säkerställa ett robust MANOVA-test (Tabachnick & Fidell 2006, s. 269). Vidare 

användes Levene’s Test för jämnhet i felvarians, där nollhypotesen att felvariansen har en jämn 

spridning genom de beroende variablerna skulle säkerställas.  

När MANOVA-testet visade sig ge utslag genomfördes ett efterföljande envägs-

ANOVA-test för att etablera en uppfattning gällande vilka beroende variabler som visade på 

effekt mellan spelformer. Därefter följde post-hoc-tester (Tukey HSD) för de enskilda beroende 

variablerna mellan spelformerna. 

5 Resultat 

Resultaten från dataanalysen bearbetades först för grupp A, sedan grupp B och sist för båda 

grupperna tillsammans. I den följande delen presenteras resultatet först för de två grupperna 

separat och sist för båda grupperna som en enhet. En envägs-MANOVA genomfördes på de tre 

beroende variablerna: spelvolym, antal avslut och avslut på mål för vardera analys. Den 

oberoende variabeln som undersöktes var spelformen, uppdelad i 2v2, 3v3, 4v4 och 5v5. Den 

oberoende variabelns delar fördes in i följande ordning och benämndes 2 = 2v2, 3 = 3v3, 4 = 

4v4, samt 5 = 5v5. 

5.1 Grupp A 

Grupp A visade på följande medelvärden och standardavvikelser för spelvolym, avslut och 

avslut på mål under de olika spelformerna.  

 

Tabell 1. Medelvärde och standardavvikelse för spelvolym, Grupp A. 
Spelform Medelvärde Standardavvikelse N 

2v2 4,58 0,53 10 

3v3 3,33 0,41 10 

4v4 2,44 0,26 10 

5v5 1,80 0,26 10 

Total 3,04 1,12 40 

 
Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelse för antal avslut, Grupp A. 

Spelform Medelvärde Standardavvikelse N 

2v2 4,70 1,34 10 

3v3 3,50 1,18 10 

4v4 3,30 1,16 10 

5v5 1,30 0,95 10 

Total 3,20 1,67 40 
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Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse för antal avslut på mål, Grupp A. 
Spelform Medelvärde Standardavvikelse N 

2v2 2,50 0,85 10 

3v3 1,90 0,88 10 

4v4 1,80 1,40 10 

5v5 0,40 0,70 10 

Total 1,65 1,23 40 

 
Resultaten från normalfördelningstestet visade att spelvolymen i samtliga spelformer var 

normalfördelad i grupp A. För avslut återfanns en normalfördelning i tre av fyra spelformer: 

3v3, 4v4 och 5v5. För avslut på mål återfanns endast normalfördelning i en av fyra spelformer: 

4v4. Vid kontroll av avvikande värden visades små avvikelser från den förmodade normalite ten 

i spelvolymen, men utan signifikans enligt ovan. Det är även värt att nämna att avslut och avslut 

på mål renderade i flera celler med samma värde, vilket kan antas ha påverkat 

normalfördelningen. I analysen av resultaten för variablerna avslut och avslut på mål bör detta 

tas i beaktning. 

 

Tabell 4. Test of Normality Grupp A 
 Spelform Shapiro-Wilk   

  Statistic df Sig. 

Spelvolym 2v2 ,962 10 ,813 

 3v3 ,917 10 ,336 

 4v4 ,902 10 ,231 

 5v5 ,930 10 ,446 

Avslut 2v2 ,803 10 ,016 

 3v3 ,887 10 ,157 

 4v4 ,916 10 ,328 

 5v5 ,911 10 ,287 

Avslut på mål 2v2 ,628 10 ,000 

 3v3 ,805 10 ,017 

 4v4 ,875 10 ,115 

 5v5 ,650 10 ,000 

 

Resultatet för homogenitet av varians-kovariansmatriser gav Box M-värde = 29,751 med 

p = 0,121, och eftersom p > 0,001 har kriteriet uppfyllts för genomförandet av MANOVA 

(Tabachnick & Fidell 2006, s. 252). Nollhypotesen för variansens homogenitet avfärdades 

därför inte för grupp A och betydde att antagandet av homogenitet höll för utförandet av 

MANOVA (Tabachnick & Fidell 2006, ss. 250-253). Följande Levene’s test för Equality of 

Error Variances gav även det godtagbara resultat för genomförandet av MANOVA.  

En statistiskt signifikant MANOVA-effekt påträffades med Pillai’s Trace F(9, 108) = 

6,721, p < 0,001. Den multivariata effektstorleken uppskattades till 0,356, vilket antyder att 

35,6 % av variansen i den beroende variabeln berodde på spelformen.  
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Tabell 5. Multivariatstest Grupp A, Pillai’s Trace 
Effect Value F Hypothesis 

df 
Error df Sig. Partial Eta 

Squared 
Noncent. 

Parameter 
Observed 

Power 
Spelform 1,077 

 
6,721 
 

9,000 
 

108,000 
 

0,000 
 

0,359 
 

60,491 
 

1,000 
 

 

Det framgick att samtliga efterföljande ANOVA-tester visade på statistisk signifikans i 

alla tre beroende variabler med effektstorlekar från den lägsta på 0,401 (avslut på mål) och 

den högsta på 0,893 (spelvolym). 

 
Tabell 6. Tests of Between-Subjects Effects Grupp A 

Source  

Typ III 

Sum of 

Squares 

Df 
 

Mean 

Square 
 

F 
 

Sig. 
 

Partial 

Eta 

Squared 

Noncent. 

Parameter 
 

Observed 

Power 
 

 
Spelform Spelvolym 43,402 3,000 14,467 99,762 0,000 0,893 299,287 1,000 
 

Avslut 59,600 3,000 19,867 14,656 0,000 0,550 43,967 1,000 
 Avslut på 

mål 23,700 3,000 7,900 8,034 0,000 0,401 24,102 0,983 
 

Slutligen genomfördes en serie post-hoc-tester (Tukey HSD) där det fanns en statistisk 

signifikant skillnad i spelvolym mellan samtliga spelformer (se tabell 7). Spelformen 2v2 hade 

signifikant högre spelvolym per spelare jämfört med alla andra spelformer. Därefter följde 

övriga spelformer i stigande ordning sett till antal spelare per lag, där 3v3 hade signifikant högre 

spelvolym än 4v4, och 4v4 signifikant högre än 5v5. Vidare sågs 2v2, 3v3 och 4v4 ha 

signifikant fler avslut och avslut på mål jämfört med 5v5. Däremot sågs ingen signifikant 

skillnad i antal avslut eller avslut på mål mellan 2v2, 3v3 och 4v4.  

 
Tabell 7. Multiple Comparisons (Tukey HSD) Grupp A 

      95% Confidence Interval 

Dependent 

Variable 
Spelform Spelform Mean 

Difference 
Std. 

Error 
Sig. Lower 

Bound 
Upper 

Bound 
Spelvolym 2v2 3v3 1,2410* 0,17031 0,000 0,7823 1,6997 

  4v4 2,1350* 0,17031 0,000 1,6763 2,5937 
  5v5 2,7750* 0,17031 0,000 2,3163 3,2337 
 3v3 2v2 -1,2410* 0,17031 0,000 -1,6997 -0,7823 
  4v4 0,8940* 0,17031 0,000 0,4353 1,3527 
  5v5 1,5340* 0,17031 0,000 1,0753 1,9927 
 4v4 2v2 -2,1350* 0,17031 0,000 -2,5937 -1,6763 
  3v3 -0,8940* 0,17031 0,000 -1,3527 -0,4353 
  5v5 0,6400* 0,17031 0,003 0,1813 1,0987 
 5v5 2v2 -2,7750* 0,17031 0,000 -3,2337 -2,3163 
  3v3 -1,5340* 0,17031 0,000 -1,9927 -1,0753 
  4v4 -0,6400* 0,17031 0,003 -1,0987 -0,1813 
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Tabell 8. Multiple Comparisons (Tukey HSD) Grupp A 

      95% Confidence Interval 

Dependent 

Variable 
Spelform Spelform Mean 

Difference 
Std. 

Error 
Sig. Lower 

Bound 
Upper 

Bound 
Avslut 2v2 3v3 1,20 0,521 0,116 -0,20 2,60 

  4v4 1,40 0,521 0,051 0,00 2,80 
  5v5 3,40* 0,521 0 2,00 4,80 
 3v3 2v2 -1,20 0,521 0,116 -2,60 0,20 
  4v4 0,20 0,521 0,98 -1,20 1,60 
  5v5 2,20* 0,521 0,001 0,80 3,60 
 4v4 2v2 -1,40 0,521 0,051 -2,80 0,00 
  3v3 -0,20 0,521 0,98 -1,60 1,20 
  5v5 2,00* 0,521 0,003 0,60 3,40 
 5v5 2v2 -3,40* 0,521 0 -4,80 -2,00 
  3v3 -2,20* 0,521 0,001 -3,60 -0,80 
  4v4 -2,00* 0,521 0,003 -3,40 -0,60 

 
 

Tabell 9. Multiple Comparisons (Tukey HSD) Grupp A 

      95% Confidence Interval 

Dependent 

Variable 
Spelform Spelform Mean 

Difference 
Std. 

Error 
Sig. Lower 

Bound 
Upper 

Bound 
Avslut på mål 2v2 3v3 0,60 0,443 0,536 -0,59 1,79 

  4v4 0,70 0,443 0,403 -0,49 1,89 
  5v5 2,10* 0,443 0,000 0,91 3,29 
 3v3 2v2 -0,60 0,443 0,536 -1,79 0,59 
  4v4 0,10 0,443 0,996 -1,09 1,29 
  5v5 1,50* 0,443 0,009 0,31 2,69 
 4v4 2v2 -0,70 0,443 0,403 -1,89 0,49 
  3v3 -0,10 0,443 0,996 -1,29 1,09 
  5v5 1,40* 0,443 0,016 0,21 2,59 
 5v5 2v2 -2,10* 0,443 0,000 -3,29 -0,91 
  3v3 -1,50* 0,443 0,009 -2,69 -0,31 
  4v4 -1,40* 0,443 0,016 -2,59 -0,21 

 

5.2 Grupp B 

Grupp B visade på följande medelvärden och standardavvikelser för spelvolym, avslut och 

avslut på mål under de olika spelformerna.  
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Tabell 10. Medelvärde och standardavvikelse för spelvolym, grupp B. 

Spelform Medelvärde Standardavvikelse N 
2v2 3,69 0,33 9 
3v3 2,79 0,38 10 
4v4 2,05 0,37 10 
5v5 1,67 0,15 10 

Total 2,52 0,83 39 
 
Tabell 11. Medelvärde och standardavvikelse för antal avslut, grupp B. 

Spelform Medelvärde Standardavvikelse N 
2v2 3,67 1,23 9 
3v3 3,50 1,27 10 
4v4 3,60 0,97 10 
5v5 1,40 1,58 10 

Total 3,03 1,56 39 
 
Tabell 12. Medelvärde och standardavvikelse för antal avslut på mål, grupp B. 

Spelform Medelvärde Standardavvikelse N 
2v2 2,33 1,23 9 
3v3 1,70 1,57 10 
4v4 1,70 1,34 10 
5v5 0,70 0,82 10 

Total 1,59 1,35 39 
 

Resultaten från normalfördelningstestet visade att spelvolymen i samtliga spelformer var 

normalfördelad i grupp B. För avslut återfanns en normalfördelning i tre av fyra spelformer: 

2v2, 3v3 och 4v4. För avslut på mål återfanns endast normalfördelning i två av fyra spelformer: 

2v2 och 4v4. Vid kontroll av avvikande värden visades små avvikelser från den förmodade 

normaliteten i spelvolymen, men utan signifikans enligt ovan. Det är även värt att nämna att 

avslut och avslut på mål renderade i flera celler med samma värde, vilket kan antas ha påverkat 

normalfördelningen. I analysen av resultaten för variablerna avslut och avslut på mål bör detta 

tas i beaktning. 

 
Tabell 13. Test of Normality Grupp B 

 Spelform Shapiro-Wilk   
  Statistic df Sig. 
Spelvolym 2v2 ,917 9 ,368 
 3v3 ,929 10 ,438 
 4v4 ,942 10 ,570 
 5v5 ,966 10 ,854 
Avslut 2v2 ,906 9 ,286 
 3v3 ,903 10 ,238 
 4v4 ,904 10 ,245 
 5v5 ,819 10 ,025 
Avslut på mål 2v2 ,906 9 ,286 
 3v3 ,749 10 ,004 
 4v4 ,932 10 ,466 
 5v5 ,781 10 ,008 
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Resultatet för homogenitet av varians-kovariansmatriser gav Box M-värde = 24,362 med 

p = 0,307, och eftersom p > 0,001 har kriteriet uppfyllts för genomförandet av MANOVA 

(Tabachnick & Fidell 2006, s. 252). Nollhypotesen för variansmatrisernas homogenite t 

avfärdades inte för grupp B och betydde att antagandet av homogenitet höll för utförandet av 

MANOVA (Tabachnick & Fidell 2006, ff. 250). Efterföljande Levene’s test för Equality of 

Error Variances gav även det godtagbara resultat för genomförandet av MANOVA. Det är värt 

att beakta att spelvolym visade p = 0,054, vilket klarar p > 0,05 men med liten marginal.  

En statistiskt signifikant MANOVA-effekt påträffades med Pillai’s Trace F(9, 105) = 

7,495, p < 0,001. Den multivariata effektstorleken uppskattades till 0,391, vilket antyder att 

39,1 % av variansen i den beroende variabeln berodde på spelformen.  

 
Tabell 14. Multivariatstest Grupp B, Pillai’s Trace  

Effect Value F Hypothesis 

df 
Error df Sig. Partial Eta 

Squared 
Noncent. 

Parameter 
Observed 

Power 
Spelform 1,173 

 
7,495 
 

9,000 
 

105,000 
 

0,000 
 

0,391 
 

67,454 
 

1,000 
 

 

Det framgick att efterföljande ANOVA-tester visade på statistisk signifikans i två av tre 

beroende variabler: spelvolym och avslut. Effektstorlekarna mättes från den lägsta på 0,384 

(avslut) och den högsta på 0,863 (spelvolym).  

 
Tabell 15. Tests of Between-Subjects Effects Grupp B 

Source  

Typ III 

Sum of 

Squares 
Df 

 

Mean 

Square 
 

F 
 

Sig. 
 

Partial 

Eta 

Squared 

Noncent. 

Parameter 
 

Observed 

Power 
 

 
Spelform Spelvolym 22,541 3,000 7,514 73,224 0,000 0,863 219,673 1,000 
 

Avslut 35,674 3,000 11,891 7,264 0,001 0,384 21,791 0,971 
 Avslut på 

mål 13,136 3,000 4,379 2,722 0,059 0,189 8,166 0,610 
 

Slutligen genomfördes en serie post-hoc-tester (Tukey HSD) där det fanns en statistisk 

signifikant skillnad i spelvolym mellan samtliga spelformer, förutom mellan 4v4 och 5v5 (se 

tabell 16). Spelformen 2v2 hade signifikant högre spelvolym per spelare jämfört med alla andra 

spelformer. Därefter följde de två andra spelformerna, 3v3 och 4v4, i stigande ordning sett till 

antal spelare per lag, där 3v3 hade signifikant högre spelvolym än 4v4. Vidare sågs 2v2, 3v3 

och 4v4 ha signifikant fler antal avslut gentemot 5v5, men utan signifikant skillnad de mindre 

spelformerna sinsemellan. Däremot sågs ingen signifikant skillnad i antal avslut på mål, 

förutom mellan spelformerna 2v2 och 5v5, där 2v2 hade signifikant fler avslut på mål än 5v5.  
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Tabell 16. Multiple Comparisons (Tukey HSD) Grupp B 

      95% Confidence Interval 

Dependent 

Variable 
Spelform 
 

Spelform 
 

Mean 

Difference  
Std. 

Error 
Sig. 

 
Lower 

Bound 
Upper 

Bound 
Spelvolym 2v2 3v3 ,9094* 0,14718 0,000 0,5125 1,3064 

  4v4 1,6434* 0,14718 0,000 1,2465 2,0404 
  5v5 2,0244* 0,14718 0,000 1,6275 2,4214 
 3v3 2v2 -,9094* 0,14718 0,000 -1,3064 -0,5125 
  4v4 ,7340* 0,14326 0,000 0,3477 1,1203 
  5v5 1,1150* 0,14326 0,000 0,7287 1,5013 
 4v4 2v2 -1,6434* 0,14718 0,000 -2,0404 -1,2465 
  3v3 -,7340* 0,14326 0,000 -1,1203 -0,3477 
  5v5 ,3810 0,14326 0,054 -0,0053 0,7673 
 5v5 2v2 -2,0244* 0,14718 0,000 -2,4214 -1,6275 
  3v3 -1,1150* 0,14326 0,000 -1,5013 -0,7287 
  4v4 -,3810 0,14326 0,054 -0,7673 0,0053 

 
Tabell 17. Multiple Comparisons (Tukey HSD) Grupp B  

      95% Confidence Interval 

Dependent 

Variable 
Spelform 
 

Spelform 
 

Mean 

Difference  
Std. 

Error 
Sig. 

 
Lower 

Bound 
Upper 

Bound 
Avslut 2v2 3v3 ,17 0,588 0,992 -1,42 1,75 

  4v4 ,07 0,588 0,999 -1,52 1,65 
  5v5 2,27* 0,588 0,003 0,68 3,85 
 3v3 2v2 -,17 0,588 0,992 -1,75 1,42 
  4v4 -,10 0,572 0,998 -1,64 1,44 
  5v5 2,10* 0,572 0,004 0,56 3,64 
 4v4 2v2 -,07 0,588 0,999 -1,65 1,52 
  3v3 ,10 0,572 0,998 -1,44 1,64 
  5v5 2,20* 0,572 0,003 0,66 3,74 
 5v5 2v2 -2,27* 0,588 0,003 -3,85 -0,68 
  3v3 -2,10* 0,572 0,004 -3,64 -0,56 
  4v4 -2,20* 0,572 0,003 -3,74 -0,66 

 

 
Tabell 18. Multiple Comparisons (Tukey HSD) Grupp B 

      95% Confidence Interval 
Dependent 

Variable 

Spelform 
 

Spelform 
 

Mean 

Difference  
Std. 

Error 

Sig. 
 

Lower 

Bound 
Upper 

Bound 
Avslut på mål 2v2 3v3 ,63 ,583 ,700 -,94 2,20 

  4v4 ,63 ,583 ,700 -,94 2,20 
  5v5 1,63* ,583 ,039 ,06 3,20 
 3v3 2v2 -,63 ,583 ,700 -2,20 ,94 
  4v4 ,00 ,567 1,000 -1,53 1,53 
  5v5 1,00 ,567 ,308 -,53 2,53 
 4v4 2v2 -,63 ,583 ,700 -2,20 ,94 
  3v3 ,00 ,567 1,000 -1,53 1,53 
  5v5 1,00 ,567 ,308 -,53 2,53 
 5v5 2v2 -1,63* ,583 ,039 -3,20 -,06 
  3v3 -1,00 ,567 ,308 -2,53 ,53 
  4v4 -1,00 ,567 ,308 -2,53 ,53 
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5.3 Grupp A+B 

Grupp A och B tillsammans visade på följande medelvärden och standardavvikelser för 

spelvolym, avslut och avslut på mål under de olika spelformerna.  

 
Tabell 19. Medelvärde och standardavvikelse för spelvolym, grupp A+B. 

Spelform Medelvärde Standardavvikelse N 
2v2 4,16 0,62 19 
3v3 3,06 0,48 20 
4v4 2,25 0,37 20 
5v5 1,74 0,22 20 

Total 2,78 1,01 79 
 

Tabell 20. Medelvärde och standardavvikelse för antal avslut, grupp A+B. 
Spelform Medelvärde Standardavvikelse N 

2v2 4,21 1,36 19 
3v3 3,50 1,19 20 
4v4 3,45 1,05 20 
5v5 1,35 1,27 20 

Total 3,11 1,61 79 
 

Tabell 21. Medelvärde och standardavvikelse för antal avslut på mål, grupp A+B. 
Spelform Medelvärde Standardavvikelse N 

2v2 2,42 1,02 19 
3v3 1,80 1,24 20 
4v4 1,75 1,33 20 
5v5 0,55 0,76 20 

Total 1,62 1,28 79 
 

Resultaten från normalfördelningstest visade att spelvolymen i samtliga spelformer var 

normalfördelad i de båda grupperna tillsammans. För avslut återfanns en normalfördelning i en 

av fyra spelformer: 4v4. För avslut på mål förkastades antagandet om normalfördelning i 

samtliga spelformer, vilket innebar en brist i ett av antagandena för genomförandet av 

MANOVA. Vid kontroll av avvikande världen visades små avvikelser från den förmodade 

normaliteten i spelvolymen, men utan signifikans enligt ovan. Det är även värt att nämna att 

avslut och avslut på mål renderade i flera celler med samma värde, vilket kan antas ha påverkat 

normalfördelningen. I analysen av resultaten för variablerna avslut och avslut på mål bör detta 

tas i beaktning. 
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Tabell 22. Test of Normality Grupp A+B 

 Spelform Shapiro-Wilk   
  Statistic df Sig. 
Spelvolym 2v2 ,948 19 ,366 
 3v3 ,965 20 ,643 
 4v4 ,919 20 ,093 
 5v5 ,963 20 ,607 
Avslut 2v2 ,858 19 ,009 
 3v3 ,882 20 ,020 
 4v4 ,910 20 ,063 
 5v5 ,847 20 ,005 
Avslut på mål 2v2 ,807 19 ,001 
 3v3 ,838 20 ,003 
 4v4 ,902 20 ,045 
 5v5 ,708 20 ,000 

 
Resultatet för homogenitet av varians-kovariansmatriser gav Box M-värde = 43,309 med 

p = 0,002, och eftersom p > 0,001 (Tabachnick & Fidell 2006, s. 252) avfärdades inte 

nollhypotesen och betydde att antagandet om homogenitet höll för utförandet av MANOVA 

(Tabachnick & Fidell 2006, ss. 250-253). Efterföljande Levene’s test för Equality of Error 

Variances gav inte godtagbart resultat för genomförandet av MANOVA i spelvolym, men i 

avslut och avslut på mål. Resultatet nedan bör tas i beaktning av sammanhanget av 

spelvolymens misslyckande i Levene’s test, samt den bristande normalfördelningen i avslut och 

avslut på mål.  

En statistiskt signifikant MANOVA-effekt påträffades med Pillai’s Trace F(9, 225) = 

12,887 och p < 0,001. Den multivariata effektstorleken uppskattades till 0,34, vilket antyder att 

34 % av variansen i den beroende variabeln berodde på spelformen.  

 

Tabell 23. Multivariatstest Grupp A+B, Pillai’s Trace 
Effect Value F Hypothesis 

df 
Error df Sig. Partial Eta 

Squared 
Noncent. 

Parameter 
Observed 

Power 
Spelform 1,020 12,887 9,000 225,000 0,000 0,340 115,984 1,000 

 

 
Det framgick att samtliga efterföljande ANOVA-tester visade på statistisk signifikans i 

samtliga beroende variabler. Effektstorlekarna mättes från den lägsta på 0,281 (avslut på mål) 

och den högsta på 0,815 (spelvolym).  
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Tabell 24. Tests of Between-Subjects Effects Grupp A+B 

Source 
  

Typ III 

Sum of 

Squares 

Df 
 

Mean 

Square 
 

F 
 

Sig. 
 

Partial 

Eta 

Squared 

Noncent. 

Parameter 
 

Observed 

Power 
 

 
Spelform Spelvolym 65,190 3,000 21,730 109,873 0,000 0,815 329,618 1,000 
 

Avslut 90,317 3,000 30,106 20,222 0,000 0,447 60,665 1,000 
 Avslut på 

mål 36,076 3,000 12,025 9,747 0,000 0,281 29,241 0,997 
 

Slutligen genomfördes en serie post-hoc-tester (Tukey HSD) där det fanns en statistisk 

signifikant skillnad i spelvolym mellan samtliga spelformer (se tabell 25). Spelformen 2v2 hade 

signifikant högre spelvolym per spelare jämfört med alla andra spelformer. Därefter följde 

övriga spelformer i stigande ordning sett till antal spelare per lag, där 3v3 hade signifikant högre 

spelvolym än 4v4, och 4v4 signifikant högre än 5v5. Vidare sågs 2v2, 3v3 och 4v4 ha 

signifikant fler antal avslut gentemot 5v5, men utan signifikant skillnad de mindre spelformerna 

sinsemellan. Samma trend som för avslut fanns också för avslut på mål.  

 

Tabell 25. Multiple Comparisons (Tukey HSD) Grupp A+B 

      95% Confidence Interval 
Dependent 

Variable 

Spelform 
 

Spelform 
 

Mean 

Difference  
Std. 

Error 

Sig. 
 

Lower 

Bound 
Upper 

Bound 
Spelvolym 2v2 3v3 1,0984* 0,14247 0,000 0,7240 1,4727 

  4v4 1,9124* 0,14247 0,000 1,5380 2,2867 
  5v5 2,4229* 0,14247 0,000 2,0485 2,7972 
 3v3 2v2 -1,0984* 0,14247 0,000 -1,4727 -0,7240 
  4v4 0,8140* 0,14063 0,000 0,4445 1,1835 
  5v5 1,3245* 0,14063 0,000 0,9550 1,6940 
 4v4 2v2 -1,9124* 0,14247 0,000 -2,2867 -1,5380 
  3v3 -0,8140* 0,14063 0,000 -1,1835 -0,4445 
  5v5 0,5105* 0,14063 0,003 0,1410 0,8800 
 5v5 2v2 -2,4229* 0,14247 0,000 -2,7972 -2,0485 
  3v3 -1,3245* 0,14063 0,000 -1,6940 -0,9550 
  4v4 -0,5105* 0,14063 0,003 -0,8800 -0,1410 
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Tabell 26. Multiple Comparisons (Tukey HSD) Grupp A+B  

      95% Confidence Interval 

Dependent 

Variable 
Spelform 
 

Spelform 
 

Mean 

Difference  
Std. 

Error 
Sig. 

 
Lower 

Bound 
Upper 

Bound 
Avslut 2v2 3v3 ,71 0,391 0,273 -0,32 1,74 

  4v4 ,76 0,391 0,218 -0,27 1,79 
  5v5 2,86* 0,391 0,000 1,83 3,89 
 3v3 2v2 -,71 0,391 0,273 -1,74 0,32 
  4v4 ,05 0,386 0,999 -0,96 1,06 
  5v5 2,15* 0,386 0,000 1,14 3,16 
 4v4 2v2 -,76 0,391 0,218 -1,79 0,27 
  3v3 -,05 0,386 0,999 -1,06 0,96 
  5v5 2,10* 0,386 0,000 1,09 3,11 
 5v5 2v2 -2,86* 0,391 0,000 -3,89 -1,83 
  3v3 -2,15* 0,386 0,000 -3,16 -1,14 
  4v4 -2,10* 0,386 0,000 -3,11 -1,09 

 
Tabell 27. Multiple Comparisons (Tukey HSD) Grupp A+B 

      95% Confidence Interval 
Dependent 

Variable 

Spelform 
 

Spelform 
 

Mean 

Difference  
Std. 

Error 

Sig. 
 

Lower 

Bound 
Upper 

Bound 
Avslut på mål 2v2 3v3 ,62 0,356 0,308 -0,31 1,56 

  4v4 ,67 0,356 0,243 -0,26 1,61 
  5v5 1,87* 0,356 0,000 0,94 2,81 
 3v3 2v2 -,62 0,356 0,308 -1,56 0,31 
  4v4 ,05 0,351 0,999 -0,87 0,97 
  5v5 1,25* 0,351 0,004 0,33 2,17 
 4v4 2v2 -,67 0,356 0,243 -1,61 0,26 
  3v3 -,05 0,351 0,999 -0,97 0,87 
  5v5 1,20* 0,351 0,006 0,28 2,12 
 5v5 2v2 -1,87* 0,356 0,000 -2,81 -0,94 
  3v3 -1,25* 0,351 0,004 -2,17 -0,33 
  4v4 -1,20* 0,351 0,006 -2,12 -0,28 

 

6 Diskussion 

Diskussionen behandlar resultaten från grupp A och B för sig. Då de båda grupperna 

tillsammans inte klarade kriterierna för en robust MANOVA diskuteras resultaten därifrån inte 

vidare. Studiens forskningsfrågor eftersökte svar på hur olika typer av smålagsspel skiljde sig i 

spelvolym (eller tekniska aktioner), antal avslut och avslut på mål. 
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6.1 Spelvolym 

Studiens resultat visade att det finns skillnad i spelvolymen när det kommer till innebandyns 

smålagsspel. Grupp A visade signifikanta skillnader i spelvolymen mellan samtliga spel och 

grupp B i samtliga förutom mellan 4v4 och 5v5. Resultatet för grupperna tillsammans visade 

liknande signifikanta skillnader som sågs mellan samtliga spel i grupp A, men bör inte tolkas 

som ett stabilt resultat i denna studie.  

Data för spelvolym var normalfördelad i alla spelformer i både grupp A och B. Alla krav 

för genomförande av en robust MANOVA uppfylldes för variabeln spelvolym vilket innebär 

att de signifikanta resultat som rapporteras för spelvolym i tabell 7 och 16 kan betraktas som 

starka.  

Det som framgår av resultatet för grupp A respektive grupp B är att mindre smålagsspe l 

genererar en högre spelvolym per spelare där tabell 7 och 16 visar på signifikanta skillnader 

mellan alla smålagsspel där 2v2 hade högst spelvolym följt av 3v3, 4v4 och sist 5v5. I grupp A 

visade 2v2 på 1,24 fler bollkontakter än i 3v3 och i grupp B var skillnaden 0,91 bollkontakte r 

per minut. Detta var en genomgående trend, då grupp A i 3v3 hade 0,89 fler bollkontakter än i 

4v4 och grupp B hade 0,73 fler bollkontakter per minut i samma jämförelse. Det är värt att 

notera att grupp A även visade på samma tendens i jämförelsen 4v4 mot 5v5, med 0,64 fler 

bollkontakter för varje spelare per minut var det en signifikant skillnad. För samma jämförelse 

i grupp B var spelvolymen också positiv för 4v4 men skillnaden var inte signifikant för den 

gruppen.  

Denna tendens stämmer väl överens med flera studier inom fotbollen. De visar samma 

trend, där fler tekniska aktioner korrelerat med mindre enheter, oavsett ålder och erfarenhet på 

deltagarna (Carpancia et al., 2001; Duarte et al., 2009; Owen et al., 2013; Kelly och Drust, 

2008; Jones och Drust, 2007; Joo, Hwang-Bo & Jee, 2016; Katis och Kellis, 2009; Da Silva et 

al. 2011; Clemente et al., 2014). Deltagarnas ålder och erfarenhet var således inte heller av 

betydelse i denna studie för spelvolymen inom smålagsspel i innebandy. Detta verkar betyda 

att spelvolymen per spelare ökar signifikant i relation till enheternas storlek och kan appliceras 

på flera olika nivåer av spelare. 

Skillnaderna i spelvolym för de enskilda gruppernas smålagsspel jämfört med 

innebandyns stora spel 5v5 (ej grupp B i 4v4 mot 5v5) är värda att notera. Smålagsspel är 

genomgående bättre för spelvolymen. Owen et al. (2013) visade också på högre spelvolym i 

smålagsspel jämfört med det stora spelet i fotboll. Med detta i åtanke skulle en aktivitet där 

teknisk utveckling är central kunna spelas med fler spelare aktiva under en träning, då fler spel 
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kan spelas samtidigt på vardera planhalva, och på så vis ge fler spelare fler möjligheter till 

motorisk utveckling i spelsituationer. Detta innebär en stor möjlighet att genom smålagsspe l 

utsätta spelarna för en betydligt högre frekvens av tekniska aktioner i spel under en träning. På 

samma yta som tio utespelare kan vara aktiva på, med en genomsnittlig spelvolym på 1,80 

bollkontakter per spelare i minuten under ett 5v5-spel, går det att istället bedriva fyra 2v2-spel 

samtidigt. Enligt resultaten från denna studie skulle det kunna resultera i 16 aktiva utespelare 

med en genomsnittlig spelvolym på 4,58 bollkontakter per spelare i minuten. Noterbart är att 

en signifikant skillnad mellan 4v4 och 5v5 endast visades i grupp A. Grupp B visade däremot 

signifikant skillnad i de mindre spelen (2v2 och 3v3) jämfört med 5v5.  

Studier inom fotbollen har rapporterat mindre tydliga resultat när det kommer till 

jämförandet av de mindre spelen, exempelvis 3v3 och 4v4. Silvia et al. (2011) såg endast 

skillnad i ett fåtal tekniska aktioner när de jämförde spel 3v3, 4v4 och 5v5, men ingen skillnad 

i antal bollkontakter rapporterades. När Abrantes et al. (2012) jämförde spel 3v3 och 4v4 såg 

de vissa fysiologiska skillnader, men fann inga signifikanta skillnader i tekniska aktioner mellan 

de båda spelen. De påstod dock att deras resultat visade en tendens att det sker fler tekniska 

aktioner per spelare i spel med mindre enheter (3v3 mot 4v4). Denna studie visar däremot att 

det i innebandy finns en signifikant skillnad då resultatet visade på tydliga skillnader i 

spelvolym även för de minsta smålagsspelen. Resultaten visade på signifikant skillnad i 

spelvolym mellan alla smålagsspel där den högsta volymen hittades i 2v2, därefter minskade 

volymen i takt med att spelarantalet ökade. Det överensstämmer med Owen et al. (2013) 

påvisade trend att mindre enheter ger ökad frekvens av tekniska aktioner per spelare. Detta 

innebär att det finns ett värde att spela i mindre enheter om teknisk färdighetsinlärning står i 

fokus för övningen. I dessa fall bör en därför inte nöja sig med att spela 4v4 i innebandy, då det 

finns större vinningar i mindre enheter. Med tanke på antalet deltagare på ett träningstillfä lle 

blir det aktuellt att anpassa spelformen för att optimera möjligheten till färdighetsinlärning och 

på så vis kunna bedriva effektivare träningar.   

Genom modifierade versioner av smålagsspel i fotboll där två neutrala spelare använts 

har dock samma mönster som denna studie visar rapporterats, det vill säga att spelvolymen 

minskar när spelarantalet ökar (Clemente et al 2014). Detta visar att modifiering av spelets 

parametrar kan påverka olika aspekter som till exempel spelvolym.       

Resultaten i denna studie bekräftar den övergripande trenden som tidigare forskning inom 

fotbollen har visat, det vill säga att spel i mindre enheter ökar frekvensen av de tekniska 

aktionerna. I spelet i de allra minsta enheterna, där fotbollen visar minst tydliga resultat, visar 

däremot denna studie tydliga signifikanta resultat i alla tre variabler. Detta talar för att det 
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generella mönstret kring vad som händer vid smålagsspel verkar vara överförbart mellan 

idrotterna. Däremot verkar det också finnas vissa skillnader vilket gör det viktigt för 

innebandyn att fortsätta utforska dessa spel för att öka den idrottsspecifika kunskapen. 

Smålagsspel verkar erbjuda goda möjligheter till att i tävlingslika situationer träna 

tekniska färdigheter. När spelvolymen ökar erbjuds deltagaren fler tillfällen att träna sin teknik 

och agera på olika sätt för att lösa uppgifter i en komplex miljö. Resultaten från den här studien 

tyder på att en anpassning av uppgiftsbegränsningar, antalet spelare och spelyta, ger större 

effekt i relation till storleken på smålagsspelet. Mindre smålagsspel är följaktligen att föredra 

för högre spelvolym. Däremot betyder inte en högre spelvolym en garanterad utveckling av 

tekniska färdigheter, men tidigare forskning inom icke-linjär pedagogik (Lee et al. 2014) har 

visat att träning i en komplex miljö kan bidra till en bredare rörelsekompetens jämfört med en 

linjär pedagogisk modell. För den tekniska utvecklingen i innebandy kan det således betyda att 

smålagsspel är att föredra framför en linjär modell, exempelvis att dribbla igenom en bana. 

Detta diskuteras vidare i slutsatsen. 

6.2 Antal avslut och avslut på mål 

Studien visade även skillnader i antal avslut som var signifikanta i samtliga smålagsspel jämfört 

med det stora spelet (5v5). Trots att antal avslut var signifikant fler i smålagsspelen fann studien 

inte några signifikanta skillnader smålagsspelen sinsemellan. För antal avslut på mål framkom 

signifikanta skillnader i grupp A på samma vis som för antal avslut totalt. Däremot visade grupp 

B endast signifikant skillnad i antal avslut på mål mellan 2v2 och 5v5, där 2v2 hade fler än 5v5.  

Det finns vissa brister i den statistiska analysen för avslut och avslut på mål då en av fyra 

variabler i både grupp A och B inte uppfyllde normalfördelningskriteriet: 2v2 i grupp A och 

5v5 i grupp B. Detta innebär att MANOVA-resultaten för avslut i dessa variabler inte är 

tillräckligt solida för att dra några större slutsatser från.  

För grupp A var skillnaden i antalet avslut signifikant i smålagsspel jämfört med det stora 

spelet (se tabell 8).  Detta stödjer samma tendens som visats i fotboll av Owen et al. (2013). I 

innebandyn var skillnaden mellan 2,0 fler avslut/minut (grupp A, 4v4) och 3,4 fler avslut/minut 

(grupp A, 2v2) jämfört med 5v5. Detta kan ses rendera i 40 avslut fler, som minst, över en 

period av 20 minuter och det även oberoende av nivåskillnaden mellan grupperna. 

I grupp A visades även en signifikant skillnad i antal avslut på mål (se tabell 9) när 

smålagsspelen jämfördes med det stora spelet. Grupp B (se tabell 18) visade endast på en 

signifikant skillnad mellan 2v2 och 5v5, men ändå fler avslut på mål/minut i 3v3 och 4v4 men 

som inte var signifikant. Det kan spekuleras i huruvida fler avslut överlag, som bör ge fler 
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möjligheter till att utespelare får öva avslut oftare, kan bidra till att avslut på mål i längden 

också bör öka och på så vis även målvakternas möjlighet till att träna målvaktsteknik i 

räddningar.  

6.3 Metoddiskussion 

Studiens resultat i MANOVA-testet för de båda grupperna tillsammans kan tänkas visa på en 

brist i studiens design. Två mer homogena grupper skulle eventuellt ha gett bättre 

förutsättningar för den statistiska analysen, då båda grupperna visade på signifikanta skillnader 

var för sig men brister i kriterierna för genomförandet av en robust MANOVA när de slogs 

ihop. Vidare kan det vara av värde att studera vardera spelform i en större utsträckning för att 

öka mängden data. Detta skulle kunna ge ett starkare resultat och ge möjlighet att urskönja fler 

signifikanta skillnader. Gruppernas homogenitet sinsemellan nämndes innan som en eventuellt 

bidragande faktor i studiens resultat. Det hade kunnat vara av värde att ha fler deltagare i studien 

för ett ännu starkare resultat. Däremot genomfördes studien med fler deltagare än de två 

studierna (Clemente et al. 2014; Owen et al. 2013) som användes som strukturell mall för den 

här studien.  

Videoinspelning som metod är ett vanligt tillvägagångssätt i genomförandet av en studie 

av den här typen (Abrantes et al. 2012; Owen et al. 2013; Clemente et al. 2014). Däremot finns 

det en begränsning i denna typ av observation då den till slut grundas i en subjektiv bedömning 

av vad som sker i spelet. För att säkerställa att bedömningen skulle bli så objektiv som möjligt 

strukturerades observationerna utifrån ett teoretiskt ramverk med utgångspunkt i TSAP. 

7 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka hur olika typer av smålagsspel i innebandy påverkar 

spelvolymen samt antal avslut och avslut på mål. Resultaten bekräftar att trenden som visats 

inom fotbollen, där spel i mindre enheter ger en högre frekvens av tekniska aktioner, även 

verkar gälla inom innebandy. Användning av smålagsspel verkar öka spelvolymen för varje 

spelare även i innebandy. Studien visade även tecken på att smålagsspel med få deltagare i 

innebandy skiljer sig markant sinsemellan. Denna trend har inte kunnat påvisas med signifikans 

vid liknande antal spelare i fotboll och verkar således vara något unikt för innebandyn i den 

jämförelsen.  

Studien visade att smålagsspel även erbjuder fler antal avslut jämfört med det stora spelet 

5v5. Däremot visades ingen skillnad mellan smålagsspelen vad gäller antal avslut. Detta tyder 
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på att smålagsspel även kan bidra till fler möjligheter att öva teknik i avslut. Det kan vara värt 

att notera men bör undersökas närmare i framtida studier.  

Resultaten förbättrar kunskapsläget om vad de olika smålagsspelen innebär för 

frekvensen av de tekniska aktionerna. Detta innebär att det nu framkommit viss kunskap om 

vilka möjligheter de olika spelen erbjuder för att utveckla spelarnas teknik. Denna kunskap kan 

förhoppningsvis hjälpa tränare i sina val av metodik då det nu finns data att förhålla sig till i de 

olika spelen. Genom att ta fram data för de olika smålagsspelen har studien börjat fylla den 

kunskapslucka som finns bland innebandyns spelformer.  

Mer forskning behövs, dels för att fortsätta undersöka de trender som visats i denna studie, 

men också för att bygga vidare på denna kunskap i vidare studier. Det behövs fler 

undersökningar av liknande typ för att bekräfta resultaten från denna studie. Vidare behövs 

även fler grupper, på olika nivå och med olika erfarenhet, studeras för att ta reda på om de 

mönster som visats i denna studie är generella oavsett förutsättningar eller om det skiljer sig 

mellan olika grupper.  

I andra studier på smålagsspel inom exempelvis rugby, basket, handboll och fotboll, har 

fysiologiska aspekter undersökts flitigt. En fysiologisk studie inom innebandyns smålagsspe l 

skulle tillföra ytterligare en dimension i förståelsen av smålagsspelens effekter och 

användningsområden. Vidare har denna studie inte skiljt på offensiva och defensiva tekniska 

aktioner för spelvolym men främst fokuserat på det offensiva i och med mätningen av avslut. 

Detta öppnar för fördjupning inom alla tekniska aktioner, där det skulle kunna undersökas vilka 

typer av aktioner som främjas i de olika spelen, till exempel korta eller långa passningar, typ 

av avslut och passningar, samt bolltransporter. Det skulle också vara värdefullt att undersöka 

defensiva aktioner, så som närkamper och brytningar. Detsamma skulle kunna sägas om 

målvakternas involvering i spelet. Målvakter arbetar med räddningar och igångsättning av 

spelet via utkast, vilket skulle kunna undersökas vidare även det.   

Denna studie undersökte smålagsspel där både antal spelare och planens storlek användes 

som den icke-linjära pedagogikens uppgiftsbegränsningar och visade på förändring i tekniska 

aktioner mellan de olika spelen. Vad dessa skillnader beror på skulle kunna undersökas vidare 

genom att titta på om dessa skillnader orsakas av planens storlek, spelarantalet eller 

kombinationen av de båda. Då denna studie tyder på att spelvolymen ökar under smålagsspe len 

blir det av värde att undersöka vad detta innebär för teknikutveckling hos spelarna. Fortsatta 

studier skulle kunna analysera skillnader i teknikutveckling hos spelare. Det skulle kunna vara 

av intresse att undersöka spelare som genomför övningar enligt en linjär pedagogik jämfört med 

spelare som övar inom ramen för den icke-linjära pedagogiken, och sedan även i kombination. 
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Detta skulle bidra till en ytterligare kunskapsutveckling kring smålagsspel och dess 

användningsområden.    

Avslutningsvis verkar smålagsspel i innebandy vara ett effektivt sätt att öka frekvensen 

av de tekniska aktionerna under spel. För teknikträning i spel verkar därför smålagsspel vara 

att föredra framför fullstort spel 5v5. Mer forskning inom området behövs för att öka förståelsen 

kring möjliga användningsområden för innebandyns smålagsspel.    
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka hur olika typer av smålagsspel i innebandy påverkar 

spelvolymen samt antal avslut och antal avslut på mål. Frågeställningar: 
1. Skiljer sig spelvolymen i innebandyns smålagsspel mellan spel 2v2, 3v3, 4v4 och 

5v5? 

2. Skiljer sig antalet avslut i innebandyns smålagsspel mellan spel 2v2, 3v3, 4v4 och 
5v5? 

3. Skiljer sig antalet avslut på mål i innebandyns smålagsspel mellan spel 2v2, 3v3, 4v4 
och 5v5? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 

Ämnesord och synonymer svenska Ämnesord och synonymer engelska 

Innebandy, smålagsspel, icke-linjär 

pedagogik, lagbollspel, fotboll, spelvolym 

Floorball, small-sided games, team sports, 

soccer, football, non-linear pedagogy, 

volume of play 

 

Var och hur har du sökt?  

Databaser och 

andra källor 

Sökkombination 

Google Scholar 

 

Discovery 

 

GIH:s 

bibliotekskatalog 

“non-linear pedagogy” “floorball” 

 

“non-linear pedagogy” “soccer”  

 

“small-sided games” “handball” 

 

“small-sided games” “rugby” 

 

“small-sided games” “basketball” 

 

“small-sided games”  

 

“TGfU” “non-linear pedagogy”  

 

“Small-sided games” “Soccer”  

 

“Constraints lead approach” “non-linear pedagogy”  

 



 

“Multivariate statistics”  

 

 

Kommentarer 

Sökningen ”small-sided games” gav mycket relevant utan kombinationer. Sökningar inom 

icke-linjär pedagogik kombinerades med CLA och de andra sökorden ovan för att hitta 

rätt.    

 
 



 

Bilaga 2 

Samtyckesblankett för <15 år 

  



 

Bilaga 3 

Samtyckesblankett för >15 år 

 


