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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om det förekommer något samband mellan total distans, 

högintensiva löpningar och totalt inspelade poäng i damernas och herrarnas FIFA World Cup 

år 2015 respektive 2018. Vidare avser författarna att undersöka om damernas och herrarnas 

totala distans skiljer sig mellan respektive FIFA World Cup. Området är en viktig del av 

dagens fotboll och resultaten i studien är användbara för tränare, spelare och 

fotbollsverksamheter. Studiens frågeställningar är därför: Förekommer det något samband 

mellan poäng och total distans i damernas och herrarnas FIFA World Cup från 2015 

respektive 2018? Förekommer det något samband mellan poäng och högintensiva löpningar i 

damernas och herrarnas FIFA World Cup från 2015 respektive 2018? Skiljer sig den totala 

distansen mellan damer och herrar under FIFA World Cup 2015 respektive 2018? 

 

Metod  

Studien genomfördes med en kvantitativ metod och en retrospektiv studiedesign.  

I studien analyserades 200st fotbollsmatcher, som motsvarar alla spelade matcher vid 

damernas och herrarnas FIFA World Cup 2015 respektive 2018. Data som analyserades var 

total distans, högintensiva löpningar och poäng. Datainsamlingen gjordes genom FIFAs 

officiellt publicerade rapporter gällande respektive FIFA World Cup.  

 

Resultat  

Resultaten visade en signifikant korrelation mellan total distans och poäng samt högintensiva 

löpningar och poäng för damernas FIFA World Cup. Inget samband upptäcktes med likadana 

analyser under herrarnas FIFA World Cup. Studien upptäckte en skillnad mellan damernas 

och herrarnas totala distans, där distansen var längre för damer jämfört med herrar (p= 0,003). 

 

Slutsats 

Studien påvisar skillnader mellan dam- och herrfotboll. Den fysiska förmågan verkar ha större 

betydelse för matchavgörande i damernas 2015 jämfört med herrarnas FIFA World Cup 2018. 

Resultaten som redovisas lämnar utrymme för argumentet att damfotbollen bör tillämpa 

träningsplaneringar som kopplas till spelares fysiska kapacitet.  
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1.0 Inledning 

Den här studien ämnar att undersöka eventuella samband och skillnader mellan fysiska 

aktioner och framgångsfaktorn i fotboll. Med fysiska aktioner avses i studien lagens totala 

distans och högintensiva löpningar som undersökningsvariabler. Lagens framgångsfaktor 

definieras i studien som totalt inspelade poäng. Med detta som bakgrund så formulerades 

författarnas hypotes, syfte och frågeställningar. Hypotesen för studien var att lag vars totala 

distans och högintensiva löpningar var längst, var de lag som vann mest poäng.  

 

Författarna valde att inkludera både dam- och herrfotboll i studien eftersom att statistik för 

dam- och herrfotboll var tillgänglig från FIFA World Cup år 2015 för damer och 2018 för 

herrar. Författarna valde att analysera retrospektiv data från respektive mästerskap. 

Retrospektiv data innebär i det här fallet att siffror inhämtas från redan tidigare publicerad 

statistik och därmed undersöker händelser som redan skett. 

 

1.1 Fotbollens historia och dagens krav på dess utövare 

Fotboll är en av världens största idrotter och den absolut mest populära sett till antalet 

involverade. Miljontals människor utövar idrotten och miljontals supportrar följer idrotten. 

Idrotten spelas i över 200 länder jorden runt, med tusentals existerande lag på både amatör 

och professionell nivå. Idrottens enkelhet lyfts fram som den kommersiella framgångsfaktor 

som varit mest givande. Fotboll kan spelas i stort sett överallt och allt som krävs är två mål 

och en boll (Dunmore, 2011). Den traditionella fotbollen spelas på en fotbollsplan med en 

bredd mellan 45 och 90 meter samt en längd mellan 90 och 120 meter. Det finns två mål på 

varsin kortsida av planen och det spelas med en målvakt och tio utespelare som grund. En 

fotbollsmatch spelas normalt i två halvlekar på 45 minuter samt extratid p.g.a. skador eller 

övriga avbrott. Vid eventuellt oavgjort resultat kan en 30 minuters förlängning uppdelad i två 

halvlekar och straffar inkluderas (Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 

2016). Fotbollens huvudprincip är att göra mål i motståndarens mål, där det lag som gör flest 

mål alltid vinner matchen. Fotbollens poängsystem fungerar som så att lag som vinner en 

match får tre poäng, medans oavgjort resulterar i ett poäng vardera för lagen som möts. Då 
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fotboll spelas mellan lag som innehåller flera individer, klassificeras det som en lagsport 

(Njororai, 2013).  

 

1.2 FIFA World Cup 

Ett av världens största idrottsevent i nutid är FIFA World Cup (Junge & Dvořák, 

2015). Arrangören till mästerskapet, världsfotbollsförbundet FIFA grundades 1908. Det första 

världsmästerskapet spelades i Uruguay år 1930 och numera är turneringen världskänd och vid 

upplagan år 2010 deltog hela 204 nationer i kvalspelet till turneringen (History of FIFA, 

2019). Damernas världsmästerskap i fotboll dröjde fram till år 1991, då det första 

världsmästerskapet som arrangerades spelades i Kina. I och med att damernas 

världsmästerskap startat så sent i relation till herrarnas är det imponerande att hela 176 

nationer i damfotboll finns rankade i FIFAs databas (Dunmore, 2011). Herrarna har 

fortfarande fler nationer rangordnade, i form av 210 nationer (FIFA, 2020).  

 

Fotbollen växer och likt FIFA World Cup 2010 i Sydafrika var det inför herrarnas FIFA 

World Cup 2014 i Brasilien hela 204 länder som kvalade om en plats till slutspelen, varav 32 

av dessa lag nådde slutspelet. Detta bidrar till en hög konkurrenssituation (Wallace & Norton, 

2014). Inför damernas FIFA World Cup så kvalade 134 länder om 24 slutspelsplatser i 

slutspelet. Det var fler deltagande länder än i tidigare VM-slutspel (FIFA, 2016). Under VM-

slutspelet 2011 för damerna så genomfördes för första gången en analys av de fysiska 

kvaliteterna. Det noterades i analysen att när lag gick vidare till slutspelet så ökade 

intensiteten i matcherna och den totala distansen. I herrarnas FIFA World Cup upptäcktes 

dock inte några liknande fynd Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 

2012, FIFA, 2019).  

 

1.3 Kraven på fotbollens utövare 

En studie av Bradley, Lago-Penas, Rey & Gomez Diaz (2013) belyser den fysiska 

kapacitetens betydelse för matchutgången, där beskrivs det hur de tekniska och fysiska 

kapaciteternas samspel är av direkt betydelse för om ett lag vinner eller förlorar. Lags taktik 

anpassas utifrån lagens förmåga, i form av tekniska och taktiska färdigheter som bara fungerar 

om spelare också uppfyller de fysiska krav som fotbollen ställer (Castellano, Alvarez-Pastor 

& Bradley, 2014). 
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Undersöker vi vidare vad dagens intensiva fotboll kräver på elitnivå, vid turneringar som 

exempelvis FIFA World Cup så syns det att krav ställs på spelares förmågor som exempelvis 

den aeroba och anaeroba kapaciteten. Spelare rör sig olika mycket, tar ofta högintensiva och 

intermittenta löpningar beroende på vilken position spelaren har. Enligt Reilly (2005) joggar 

spelare 36%, går 24% och sprintade 11 % av tiden. Reilly (2005) menar också att en 

avgörande anledning till att lyckas slå en passning, ta ett avslut eller göra mål, är arbetet utan 

boll. En annan studie redovisar att en fotbollsspelare på elitnivå förflyttar sig drygt en mil 

under en 90 minuters match. Detta blir intressant eftersom det betyder att ett fysiskt arbete 

som löpningar, kan påverka utgången i matcher (Andrzejewski, Chmura, Pluta & Konarski, 

2015).  

 

För att besvara dagens krav som fotbollsspelare så innefattar det en mängd av fysiska 

delkapaciteter. Tjelta & Shalfawi (2016) beskriver t.ex. utifrån tidigare studier att manliga 

fotbollsspelare har ett VO2max spann på 56-69 ml/kg/min, vilket är ett krav då spelarna täcker 

en total distans mellan 10-14km per match i varierande intensitet. Noterbart från andra studier 

är dock att matcher för herrar inom samma eller närliggande divisioner sällan påverkas av 

fysiska övertag som total distans eller högintensiva löpningar, vilket däremot har en större 

påverkan på vad det gäller fotbollsmatcher för damer (Bradley et al., 2013, Emmonds, 

Nicholson, Begg, Jones & Bissas, 2019). Eftersom dagens krav på fotbollsspelares 

delkapaciteter är höga så kan det tänkas att det i synnerhet gäller vid FIFA World Cup där de 

bästa spelarna i världen samlas. 

 

1.4 Forskningsläget inom dam och herrfotbollen 

Sedan första VM-slutspelet 1991 har damfotbollen utvecklats både i form av intresse och 

spelnivå, och har idag blivit ett ämne för forskning. En studie som jämförde rörelsemönster, 

utvecklingen av trötthet och hjärtfrekvens för damfotbollsspelare på elitnivå belyser också att 

fler högintensiva löpningar och löpningar överlag sker vid internationella matcher jämfört 

med de inhemska ligorna (Andersson, Randers, Heinter-Möller, Krustrup & Mohr, 2010). 

Som nämnts har fler studier på senare år publicerats som berör fysiska krav under matcher 

inom olika nivåer för damfotbollen. Det visar sig att spelare som representerar en högre nivå 

och spelare som representerar en lägre nivå har liknande totala distanser under 
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fotbollsmatcher. Däremot visar det sig att spelare på en högre nivå tar fler högintensiva 

löpningar och även sprinter än spelare som är på en lägre nivå. Explosiva egenskaper som 

exempelvis tacklingar, sprinter och högintensiva löpningar rapporteras idag som gynnsamt för 

fotbollsspelare på damsidan till vad som kan skapa bäst förutsättningar för framgång menar 

Emmonds et al. (2019).  

 

Herrfotbollen har sedan en tid tillbaka varit ämne för forskningen inom fotboll, medan 

intresset för forskning inom damfotbollen har utvecklats på senare år. Tidigare nämnda 

studier har rapporterat att de bästa lagen på damsidan ofta har fler högintensiva löpningar och 

explosiva egenskaper än sämre lag. Den här informationen skiljer sig från forskning gjord på 

herrfotboll. Exemplet är från en studie som undersökte den fysiska kapaciteten hos herrarnas 

lag i Premier League, Championship och League One, vilket i samma ordning är de tre högsta 

divisionerna i England. Under studien upptäcktes det att lag i den lägsta divisionen täckte en 

längre total distans och hade fler meter högintensiva löpningar än högsta och näst-högsta 

divisionen (Bradley et al., 2013).  

 

1.5 Total distans 

Till skillnad från högintensiva löpningar som endast berör en begränsad aktion och en liten 

del av en hel fotbollsmatch så berör total distans alla aktioner sammanslaget. I en studie som 

undersökte och analyserade sambandet mellan hur mycket olika lag i Champions League 

förflyttade sig och vad som gynnade dessa lag, upptäcktes en stark korrelation mellan att lag 

vars totala distans sjönk, då också släppte in mer mål (Oliveira & Clemente, 2018).  

 

Under damernas VM 2011 analyserades alla lags totala distans. Analysen visade att 

medelvärdet på totala distansen var 10965 meter per match. Det innebär att en utespelare i 

snitt sprang ca 1,1 mil per match (FIFA, 2016).   

 

Gabbett & Mulvey (2008) presenterar i sin studie en totaldistans på 9 968 meter i snitt vid 

internationella matcher, där det även framgick att spelare spenderar stora delar (drygt 90%) av 

en fotbollsmatch i låga aktivitetsnivåer, med det menas aktioner som stående, gång och lätt 

jogging. En forskningsartikel vars syfte var att undersöka konditionen, prestationen i match 

och utvecklingen av trötthet i matcher på två olika höga nivåer har studerat hur mycket en 
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professionell fotbollsspelare av toppklass förflyttar sig under en match. Resultatet visade att 

de rör sig drygt 11km per match. (Mohr, Krustrup & Bangsbo, 2003). Krustrup, Mohr, 

Ellingsgaard & Bangsbo (2005) undersökte den totala distansen i damernas Gjensidige 

kvindeliga (danska damligan), resultatet visade att en utespelare förflyttar sig 10 300 meter 

under en match. Resultaten tyder på att en välutvecklad aerob kapacitet är viktigt för att 

fotbollsspelare skall kunna förflytta sig dessa avstånd i en och samma match samt återhämta 

sig efter högintensiva löpningar (Krustrup et al., 2005). Att totala distansen var högre vid 

damernas världsmästerskap 2011 och 2015 än resultaten i Gabbet & Mulvey (2008) och 

Krustrup et al (2005) studier beskriver FIFA (2016) som logiskt, då VM 2011 och 2015 har 

haft spelare på högre nivå än de tidigare studierna.  

 

Di Salvo, Baron, Tschan, Calderon Montero, Bachl & Pigozzi (2007) studerade 20 

fotbollsmatcher i herrarnas spanska högsta liga La Liga och tio Champions League matcher 

under åren 2002-2004. Analysen visade att en fotbollsspelare, exkluderat målvakten, 

förflyttades sig i snitt 10-12 km. Nämnvärt i jämförelsen är att världsmästerskapen spelas med 

ett spelschema som innebär färre vilodagar än de andra turneringarna vilket har en påverkan 

på återhämtningen. Återhämtningen är en viktig del av prestationen enligt Mohr et al. (2003) 

och enligt Alberti, Iaia, Arcelli, Cavaggioni & Rampinini (2013) har det visat sig att de flesta 

mål som görs i en 90 minuter lång fotbollsmatch kommer i den andra halvleken. I synnerhet i 

de sista 15 minuterna av fotbollsmatchen. Varför detta sker kan enligt Alberti et al. (2013) 

bero på att den totala distansen sjunker i slutet av fotbollsmatcher, som i sin tur sannolikt 

beror på spelares trötthet. 

 

1.6 Högintensiva löpningar 

Tidigare studier har analyserat den totala distansen, högintensiva löpningar (21-24 km/h) och 

sprinter (>24 - km/h) genom 712 fotbollsmatcher i spanska högsta (378) och andraligan (334) 

för herrar. Definitionerna för högintensiva löpningar är relativt lika i jämförelse med hur 

FIFA definierat högintensiva löpningar i och med det senaste världsmästerskapet för herrar.  

 

Högintensiva löpningars definitioner är ofta subjektivt där olika artiklar ibland studerar 

högintensiva löpningar med olika definitioner på hastigheter. Författarna valde som stöd till 

den omfattningen att hänvisa till FIFAs officiella statistiska rapport för både damer och 
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herrar, samt till en studie från 2015 som gjorde undersökningar i herrarnas spanska högsta- 

och andraliga, La Liga och Segunda Division (Gomez-Piqueras, Gonzalez-Villora, Castellano 

& Teoldo, 2019). Högintensiva löpningar för herrarna under VM 2018 definierades från 20-

25 km/h och sprinter från 25km/h och högre (FIFA 2019). Från VM 2015 för damer så 

publicerade FIFA också en officiell statistisk rapport där högintensiva löpningar definierades 

mellan 16-20km/h och sprinter från och med 20km/h – 23km/h (FIFA 2016). Gomez-Piqueras 

et al., (2019) undersökte om högintensiva löpningar hade något samband med framgång, där 

variablerna för framgång var tabellplacering, poäng, gjorda mål och insläppta mål. Studien 

resulterade i en signifikant skillnad mellan högintensiva löpningar på hög samt väldigt hög 

nivå mellan La Liga och Segunda Division, där La Liga täckte 3018m och Segunda Division 

2817m vad det gäller högintensiva löpningar. Det upptäcktes även signifikanta skillnader i 

sprinter där La Liga förflyttade sig 2869 m och Segunda Division 2608 m. Studien avslår 

däremot att de funnit signifikanta positiva resultat mellan några av de fysiska variablerna 

korrelerat med sportslig framgång (Gomez-Piqueras et al., 2019). Bradley & Vescovi (2015) 

redovisar en jämförelse från herrarnas och damernas Champions League matcher där herrarna 

har längre distanser av högintensiva löpningar och sprinter än vad damerna har. Däremot har 

tidigare studier poängterat att utgången i matcher för damerna kan påverkas av högintensiva 

löpningar och explosiva fysiska egenskaper. Dessa fysiska egenskaper har dock inte bevisats 

vara av liknande betydelse för herrfotbollen (Bradley et al., 2013, Emmonds et al., 2019). 

 

Bradley et al. (2013) och Emmonds et al. (2019) lyfter resultat för herrfotboll som kanske inte 

speglar damfotboll och vice versa. Utifrån detta väcks ett intresse att undersöka möjligheten 

om fysiska kapaciteter kan vara en bidragande faktor i matcher på dagens högsta nivå. Kan 

fysiska kapaciteter i form av längre total distans och fler meter högintensiva löpningar vara 

viktig och direkt avgörande i exempelvis en stor turnering som FIFA World Cup?  

 

2.0 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det förekommer något samband mellan total distans, 

högintensiva löpningar och totalt inspelade poäng i damernas och herrarnas FIFA World Cup 

år 2015 respektive 2018. Vidare avser författarna att undersöka om damernas och herrarnas 

totala distans skiljer sig mellan respektive undersökt FIFA World Cup.  
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2.1 Frågeställningar 

• Förekommer det något samband mellan poäng och total distans i damernas och 

herrarnas FIFA World Cup från 2015 respektive 2018?  

• Förekommer det något samband mellan poäng och högintensiva löpningar i damernas 

och herrarnas FIFA World Cup från 2015 respektive 2018?  

• Skiljer sig den totala distansen mellan damer och herrar under FIFA World Cup 2015 

respektive 2018? 

 

3.0 Metod 

3.1 Metodval 

I den aktuella studien har ett kvantitativt metodval med en retrospektiv studiedesign använts, 

vilket innebär att tidigare befintlig statistik har undersökts. Data är inhämtad från damernas 

och herrarnas FIFA World Cup i fotboll år 2015 respektive år 2018. Statistik med total 

distans, högintensiva löpningar och inspelade poäng har inkluderats i analysen. Detta 

möjliggör att diskutera resultatet kring eventuella skillnader eller likheter mellan damsidan 

och herrsidan gällande total distans. Resultaten kring högintensiva löpningar har inte jämförts 

då olika hastighetszoner har använts för att definiera en högintensiv löpning för damer och 

herrar (16-23 km/h respektive 20-25 km/h).  

 

3.2 Urval 

Författarnas studie har endast analyserat världsmästerskapet i fotboll, närmare bestämt FIFA 

World Cup. För att förstå fotbollen fullständigt och kunna redogöra för alla faktorer som sker 

under en fotbollsmatch och hur de påverkar varandra, så behöver studier genomföras på 

flertalet olika ligor runt omkring i världen. Data från FIFA World Cup för damer och herrar 

har inkluderats. Det är en turnering som samlar de bästa fotbollsspelarna i världen samt 

välutbildade forskningsteam. Publicerad statistik från både damernas FIFA World Cup 2015 

och herrarnas FIFA World Cup 2018 har undersökts i studien (FIFA, 2016, FIFA, 2019). De 

två världsmästerskapen valdes eftersom att det är de två senaste mästerskapen med tillgänglig 

statistik. I damernas FIFA World Cup 2015 deltog 24 nationer och i herrarnas FIFA World 

Cup 2018 deltog 32 nationer. Detta motsvarar totalt 200st fotbollsmatcher. Samtliga 
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deltagande lags statistik har inkluderats i studien för att befästa styrkan av resultaten och 

utesluta slumpen vid samband.  

 

3.3 Definitioner av variabler 

Den totala distansen definieras som hur mycket varje lag har förflyttat sig i alla matcher under 

turneringen. Författarna beräknar sedan medelvärdet av distansen för varje match genom att 

dividera ett lags totala distans i FIFA World Cup med så många matcher ett lag har spelat. I 

studien så mäts total distans och högintensiva löpningar i km. Högintensiva löpningar 

begränsas olika mellan damerna och herrarna, i enlighet med FIFA (2016, 2019). Damernas 

definition för högintensiva löpningar i studien är 16-23 km/h och för herrarna är definitionen 

20-25 km/h. Författarna har även valt att inkludera sprint för både dam och herr, >23 km/h 

respektive >25 km/h. Total distans och högintensiva löpningar representerar oberoende 

variabler till poäng som är den beroende variabeln. 

 

3.4 Statistisk analys 

Alla nationer som deltog i VM-slutspelen inkluderades i studien. Inhämtad data 

sammanställdes manuellt i Microsoft Excel, samt analyserades i statistikprogrammet IBM 

SPSS Statistics och separerades mellan världsmästerskap, ett arkiv för damerna och ett arkiv 

för herrarna. Författarna valde att använda signifikansnivån P< 0,05. Vidare användes 

effektstorleken liten (0,02), medel (0,05) och stark (0,08) effekt genom korrelationen av 

beroende och oberoende variabeln. Effektstorleken tillämpas i syfte att synliggöra 

verkligheten av resultaten och inte enbart förlita sig på signifikansnivån. För att besvara den 

första frågeställningen om det förekommer något samband mellan poäng och total distans så 

genomfördes ett icke-parametriskt test i form av Spearman´s rangkorrelationskoefficient. För 

att besvara den andra frågeställningen om det förekommer något samband mellan poäng och 

högintensiva löpningar så genomfördes ytterligare ett icke-parametriskt test genom 

Spearman´s rangkorrelationskoefficient, men istället för total distans så användes 

högintensiva löpningar som variabel. Icke-parametriska test genomfördes p.g.a. att minst en 

variabel i varje test visades vara icke-normalfördelad. Den tredje och sista frågeställningen 

om den totala distansen mellan damer och herrar skiljer sig under världsmästerskapen 

besvarades först genom att göra ett normalfördelningstest. Normalfördelningstestet visade att 

ena gruppen var normalfördelad, men den andra inte. Därför besvarades frågeställningen 



 

 

9 

genom ett icke-parametriskt test, närmare Mann-Whitney U test. 

 

3.5 Etik 

Oavsett vilken metod, design eller insamlingsteknik som väljs för studien ska hänsyn tas till 

etiska dilemman. Enligt Patel & Davidsson (2011) beskrivs fyra etiska huvudkrav, nämligen, 

informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. Dessa krav 

beskrivs som en viktig del att använda sig av vid forskning. Då författarna har tagit del av 

FIFAs officiella data som publicerats i rapporterna, Physical analysis of the FIFA women´s 

World Cup Canada 2015 och Technical report 2018 FIFA World Cup Russia så tar inte 

författarna allt för stor hänsyn till dessa principer under studiens genomförande. Detta 

eftersom att studien är utformad för att undersöka lag och inte enskilda individer. Författarna 

har istället jämfört siffrorna med tidigare studiers resultat. Dessa etiska principer är en del av 

processen som har genomförts av FIFAs forskningsteam innan turneringen påbörjats (FIFA, 

2016). Därmed har inte författarna haft någon inverkan vid detta.  

 

Författarna lägger i och med ovanstående istället, stor vikt vid forskningens grundläggande 

principer och därmed kommer studien utföras genom All European Academies skrift ”Den 

europeiska kodexen för forskningens integritet” (All European Academies (ALLEA), 2017). 

Principer som författarna lägger vikt vid i studiens genomförande är, tillförlitlighet, ärlighet, 

respekt och ansvar (ALLEA, 2017). Författarna kommer att genomföra studien på ett 

fullständigt objektivt sätt och därmed inte tillåta eget intresse påverka resultatet eller 

tillvägagångssätten. Studien kommer att utföras med god forskningssed och inte genomföras 

med oredlighet.  

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Författarna har valt att göra en kvantitativ undersökning. Kvantitativa undersökningar ger i 

regel oftast god reliabilitet men sämre validitet vilket författarna var medvetna om vid val av 

ansats. Författarna har tagit del av FIFAs officiella forskning och data med inriktning på 

fysisk aktivitet som grundläggande data. Data från de olika turneringarna sammanställs och 

jämförs för att kontrollera att resultaten är valida och reliabla. FIFA har använt sig av tre HD 

kameror som följde spelarnas aktivitet och kunde förflyttas vid behov. Detta kombinerat med 

välutbildade montörer och stora resurser, vilket är ytterligare ett skäl till att FIFAs data är 
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tillförlitlig och giltig. Författarna är dock medvetna om att resultaten påverkas utefter vilken 

mätmetod som används och har därmed förståelse för att resultaten kunnat se olika ut om en 

undersökning genomförts med andra mätmetoder. Författarna har därför valt att gå på FIFAs 

väg och använda sig av de resultat som getts utifrån deras använda mätinstrument.   

Författarna kommer även stegvist och noggrant kontrollera mätningarna under studiens 

utformande fram till det slutgiltiga resultatet. Motivering till detta är att minimera risken för 

missuppfattningar och slarvfel. FIFAs officiella data kommer att avgränsas mot studiens syfte 

och frågeställningar. Detta innebär att författarna endast använder sig av data som är aktuell 

gentemot studien, alltså de faktorer som påverkar den beroende variabeln. Därmed mäter 

författarna det som avses att mäta. Författarna anser att mätinstrumenten som FIFA använt sig 

för att samla in och presentera sin statistik är reliabla och valida men resultaten kommer trots 

detta att jämföras och kontrolleras innan användning.   
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4.0 Resultat 

4.1 Nationernas rangordning i poäng 

Tabell 1 och 2 
I tabell 1 & 2 redovisas nationerna rangordnade efter totalt inspelade poäng. Vidare visas nationernas 

medelvärde av totala distans per match i km och nationernas medelvärde av högintensiva löpningar per match i 

km.  

                     Tabell 1 herrar                                                            Tabell 2 damer 

 

 

  

 

4.2.1 Total distans damer 

Medelvärdet på den totala distansen från damernas FIFA World Cup var 108km. Damernas 

resultat visade ett signifikant positivt samband mellan poäng och total distans, som förklarar 

att under världsmästerskapen 2015 så erhöll lag mer poäng som också hade en längre distans. 

I tabell 3 redovisas resultatet av Spearman´s rangkorrelationskoefficient. Variablerna som 

Rank Nationer Poäng	 T.	Distans HI
1 Frankrike 19 101 7,1
2 Kroatien 18 103 8
3 Belgien 18 105 7,5
4 Uruguay 12 104 6,8
5 England 12 107 7,8
6 Brasilien 10 103 8,1
7 Ryssland 9 111 8,2
8 Sverige 8 105 6
9 Colombia 6 101 7,6
10 Spanien 5 99 7
11 México 6 104 7
12 Portugal 5 103,5 6,8
13 Schweiz 5 106,5 7,3
14 Danmark 5 108 7,4
15 Japan 4 104 8
16 Argentina 4 100 7,2
17 Senegal 4 102 8,1
18 Iran 4 104 8,2
19 Sydkorea 3 107 8
20 Peru 3 102 7,5
21 Nigeria 3 99 7,1
22 Serbien 3 113 7,7
23 Tunisien 3 104 8,1
24 Saudi.A 3 102 7,9
25 Tyskland 3 112 7,6
26 Polen 3 105 7,2
27 Marocko 1 106,5 8,7
28 Australien 1 110 8,3
29 Island 1 105 7,2
30 C.	Rica 1 107 7,2
31 Egypten 0 109 7,9
32 Panama 0 97 7

Rank Poäng T.Distans HI
1 19 110 1,4
2 18 110,5 1,37
3 15 109 1,38
4 13 113 1,5
5 9 110 1,33
6 9 109 1,39
7 8 111 1,4
8 7 108 1,37
9 7 105 1,31
10 7 110 1,27
11 6 104 1,28
12 4 109 1,27
13 4 105 1,21
14 4 108 1,28
15 3 109 1,39
16 3 113 1,38
17 3 106 1,22
18 2 113 1,39
19 2 107 1,57
20 1 108 1,17
21 1 99 1,24
22 1 110 1,36
23 0 101 1,11
24 0 100 1,14

Nigeria
Mexico

Ecuador

Sydkorea
Colombia

Schweiz
Sverige
Thailand

Spanien

Frankrike
Brasilien
Kanada

Kina
Norge

Kamerun

Nation

Australien

Nederländerna

Costa	Rica
Nya	Zeeland

Elfenbenskusen

USA
Japan
England
Tyskland
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inkluderas i testet är poäng och total distans, poäng står som beroende variabel och total 

distans som oberoende variabel.  
 

Tabell 3   

I tabellen visas Spearman’s korrelationskoefficient test där resultatet visade ett signifikant positivt samband 

mellan total distans och poäng. Korrelation = 0,474*. P-värde = 0,019. N = Antal deltagande lag. Effektstorleken 

av signifikansen är medelstark eftersom att korrelationskoefficienten är 0,05 (0,474*).  

 

 Poäng Distans 

Spearman's rho Poäng Correlation 

Coefficient 

1,000 ,474* 

Sig. (2-tailed) . ,019 

N 24 24 

Distans Correlation 

Coefficient 

,474* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,019 . 

N 24 24 

*. Korrelation är signifikant vid nivån 0,05.  
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I figur 1 nedan syns ett scatterplotdiagram som med hjälp av determinationskoefficienten 

belyser hur stor del av variationerna i poängen som förklaras av variationer i total distans i 

damernas världsmästerskap.  
 

 
                                                                      Distans 

 

Figur 1. I figuren visas ett scatterplotdiagram som belyser determinationskoefficienten (R2) mellan total distans 

och poäng för damer. R2=0,198, vilket betyder att 20% av de inspelade poängen kan förklaras av den totala 

distansen.  
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4.2.2 Total distans herrar 

Medelvärdet på den totala distansen från herrarnas FIFA World Cup var 105km. Herrarnas 

resultat visade inget samband mellan poäng och total distans. I tabell 4 redovisas resultatet av 

Spearman’s rangkorrelationskoefficient. Variablerna i testet är poäng och total distans, poäng 

står som den beroende variabeln och total distans som den oberoende variabeln.  

 
Tabell 4 

I tabellen visas resultatet av Spearman’s rangkorrelationskoefficient test, som visade på att 

inget samband existerade mellan den beroende variabeln poäng och den oberoende 

variabeln total distans för herrarnas världsmästerskap. Korrelation = -0,197. P-värde = 

0,279. N = Antal deltagande lag. 

 

 Poäng Distans 

   

Spearman's rho Poäng Correlation 

Coefficient 

1,000 -,197 

Sig. (2-tailed) . ,279 

N 32 32 

Distans Correlation 

Coefficient 

-,197 1,000 

Sig. (2-tailed) ,279 . 

N 32 32 
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I Figur 2 visas ett scatterplotdiagram som belyser hur stor del av variationen i variabeln poäng 

som påverkas av variationen i variabeln distans för herrarnas FIFA World Cup.  

 

                          
                                                                     Distans 

 

Figur 2.  

Figur 2 visar ett scatterplotdiagram som belyser determinationskoefficienten (R2) mellan total distans och poäng 

för herrarnas FIFA World Cup. R2 = 0,015. R2 värdet innebär att knappt 2% av de inspelade poängen kan 

förklaras av den totala distansen. 

4.2.3 Högintensiva löpningar damer 

Medelvärdet på högintensiva löpningar i damernas VM var 1,3km. Damernas resultat visade 

på ett signifikant positivt samband mellan högintensiva löpningar och poäng.  
 
 
Tabell 5.  

Tabell 5 är ett resultat från Spearman’s rangkorrelationskoefficient test som redovisar ett signifikant positivt 

samband mellan högintensiva löpningar och poäng för damer. Korrelation = 0,507*. P-värde = 0,012. N = Antal 

deltagande lag. Effektstorleken av signifikansen är medelstark eftersom att korrelationskoefficienten är 0,05 

(0,507*).  
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I figur 3 nedan visas ett scatterplotdiagram som belyser determinationskoefficienten för 

damernas VM. 

 

 
Figur 3.  

Figur 3 visar ett Scatterplotdiagram som visar determinationskoefficienten (R2) mellan högintensiva löpningar 

och poäng för damernas världsmästerskap. R2 = 0,201. R2 värdet bevisar att 20% av inspelade poäng i 

mästerskapet kan förklaras av högintensiva löpningar.  

 

 Poäng HI 

   

Spearman's rho Poäng Correlation Coefficient 1,000 ,507* 

Sig. (2-tailed) . ,012 

N 24 24 

HI Correlation Coefficient ,507* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,012 . 

N 24 24 

*. Korrelation är signifikant vid nivån 0,05.  
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4.2.4 Högintensiva löpningar herrar 

Medelvärdet för högintensiva löpningar i herrarnas FIFA World Cup var 7,5 km. Resultatet 

nedan i tabell 6 redovisar resultatet av Spearman´s rangkorrelationskoefficient, mellan 

högintensiva löpningar och poäng för herrar.  

 
Tabell 6.  

Tabellen visar ett Spearman’s rangkorrelationskoefficient test som visade på att inget samband mellan 

högintensiva löpningar och poäng existerar för herrarnas FIFA World Cup. Korrelation = -0,174. P-värde = 

0,341. N = Antal deltagande lag. 

 

 Poäng HI 

Spearman's rho Poäng Correlation 

Coefficient 

1,000 -,174 

Sig. (2-tailed) . ,341 

N 32 32 

HI Correlation 

Coefficient 

-,174 1,000 

Sig. (2-tailed) ,341 . 

N 32 32 
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Figur 4. 

Figur 4 ovan visar ett scatterplotdiagram som redogör för hur högintensiva löpningar korrelerar med poäng i 

FIFA World Cup 2018 för herrar.  

 

4.2.5 Normalfördelningstest & Mann-Whitney U test – en jämförelse 

mellan dam- och herr VM 

 
Tabell 7.  

Tabellen visar att (grupp 1 = distans från herrarnas mästerskap) data från grupp 1 var normalfördelad. I 

Kolmogorov-Smirnov visar Sig. 0,200*. Data från (grupp 2 = distans från damernas mästerskap) grupp 2 visar i 

Kolmogorov-Smirnov Sig. 0,031, vilket innebär att data inte var normalfördelad.  

 

Tests of Normality 
 

Groups 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Distans 1 ,122 32 ,200* ,981 32 ,816 

2 ,186 24 ,031 ,913 24 ,041 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Figur 5. 

Figur 5 beskriver Mann-Whitney U testet. Grupp 1 medelvärde: 22,84. Grupp 2 medelvärde: 36,04. Total N = 

Antal deltagande lag. Sig. Värde: 0,003 betyder att det är 0,3% sannolikhet att nollhypotesen stämmer. (Grupp 1 

= herrar. Grupp 2 = damer).  
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Figur 6.  

Figur 6 beskriver vid ett genomfört Mann-Whitney U test att nollhypotesen ska förkastas eftersom att det är 

0,3% (0,003) sannolikhet att nollhypotesen stämmer vid en signifikansnivå på P <0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

21 

5.0 Diskussion 

5.1 Återkoppling syfte, frågeställning och resultat 

Studiens syfte var att undersöka om det förekommer något samband mellan antal poäng och 

total distans samt högintensiva löpningar i FIFA World Cup för damer och herrar år 2015 

respektive 2018. 

 

Gällande den första frågeställningen ”Förekommer det något samband mellan poäng och total 

distans i damernas och herrarnas FIFA World Cup från 2015 respektive 2018?” (se tabell 3 & 

figur 1) noterades ett signifikant positivt samband mellan poäng och total distans i damernas 

FIFA World Cup. Figur 1 redovisar hur 20% av de inspelade poängen kan förklaras av den 

totala distansen. I herrarnas FIFA World Cup visade resultatet (se tabell 4 & figur 2) inget 

samband mellan poäng och total distans.  

 

I den andra frågeställningen ”Förekommer det något samband mellan poäng och högintensiva 

löpningar i damernas och herrarnas FIFA World Cup 2015 respektive 2018?” (se tabell 5 & 

figur 3) noterades ett signifikant positivt samband mellan högintensiva löpningar och poäng i 

damernas FIFA World Cup. Figur 4 redovisar hur 20% av de inspelade poängen kan förklaras 

av den totala distansen. I herrarnas resultat (se tabell 6 & figur 4) visade inget samband 

mellan högintensiva löpningar och poäng.  

 

Beträffande den tredje och sista frågeställningen ”Skiljer sig den totala distansen mellan 

damer och herrar under FIFA World Cup 2015 respektive 2018?” så visade den statistiska 

analysen ett signifikant resultat (p=0,003), vilket betyder att det är 0,3% sannolikhet att 

nollhypotesen stämmer. Vidare innebär det att författarna förkastar nollhypotesen (se figur 5 

& 6). Resultatet innebär att det skiljer sig mellan damernas och herrarnas totala distans mellan 

respektive mästerskap, där damerna hade signifikant längre distans i jämförelse med herrarna.  
 
 

Inom damernas FIFA World Cup belyser resultatet att de lag som täckte mest total distans var 

de lag som också vann mest poäng i turneringen (se tabell 3). Resultatet visade därtill att lag 

som förflyttade sig mer genom högintensiva löpningar kunde bidra till mer inspelade poäng 

(se tabell 5). I herrarnas FIFA World Cup visade resultaten ingenting där poäng kunde 

associeras med total distans eller högintensiva löpningar. Utan istället visade resultaten att lag 
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som vann mest poäng inte nödvändigtvis var de lag som täckte högre distans eller utförde 

mest högintensiva löpningar (se tabell 4 & 6). Därmed skiljer sig damernas och herrarnas 

FIFA World Cup. När författarna jämförde damernas och herrarnas distans noterades det att 

den totala distansen skiljer sig åt mellan damernas och herrarnas FIFA World Cup (se figur 5 

& 6), där damerna förflyttade sig mer än herrarna.  

 

5.2 Total distans  

Inom de flesta tidigare studier har samband mellan total distans och framgång förkastats, det 

kan tänkas att den totala distansen bara är en liten del av många faktorer som leder till 

framgång. Det har däremot också påvisats att en välutvecklad aerob och anaerob kapacitet är 

viktigt, för att en fotbollsspelare skall kunna täcka dessa avstånd i en och samma match, samt 

återhämta sig efter högintensiva löpningar (Krustrup et al., 2005). Därtill upptäcktes det att 

lag vars totala distans minskar, också släppte in mer mål (Oliveira & Clemente, 2018). 

Distansen som fotbollsspelare rör sig under matcher har undersökts, där slutsatsen har 

indikerat att en fotbollsspelare på elitnivå rör sig i snitt ca 1 mil per match, motsvarande 10-

11 mil för en startuppställning på både dam och herrsidan (Gabbett & Mulvey, 2008, Krustrup 

et al., 2005, Mohr et al., 2003, Di Salvo et al., 2006). Dessa siffror stämmer väl överens med 

resultatet i denna studie som motsvarade runt 10-11 mil totalt för ett lag per match, 104,6 km 

per lag för herrar och 107,8 km per lag för damer. Detta visar på att en fotbollsspelare vid 

världsmästerskap når samma nivåer som vid inhemska och andra klubblagsturneringar. 

Intressant då författarna tidigare har haft uppfattningen att spelarna har mindre tid för 

återhämtning under ett världsmästerskap än andra turneringar. Återhämtningen har lyfts fram 

som väldigt beroende för den totala distansen (Mohr et al., 2003). Författarna hade därför trott 

att bristen på återhämtning skulle påverka resultatet mer. Det skulle kunna förklaras genom att 

världsmästerskapen samlar de bästa fotbollsspelarna, som också innehar en bra fysisk 

kapacitet vilket bidragit till att återhämtningen gått snabbare. Alternativt skulle det kunna 

bero på att nationerna har skött sina förberedelser bra inför turneringen och lyckats 

implementera detta under turneringens gång, med t.ex. byten och att vila nyckelspelare. Vid 

senare tillfälle uppmärksammandes det att herrarna haft runt 5 vilodagar mellan matcherna 

vilket liknar de inhemska ligorna. Damerna hade dock endast runt 3-4 vilodagar mellan 

matcherna (Fédération Internationale de Football Association, 2015, Fédération Internationale 

de Football Association, 2018) vilket blir litet i motsvarighet till herrarna. I planeringen under 

FIFA World Cup så finns det något som kallas för ”congestive match schedule”, det innebär 
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att man planerar och organiserar matcher i enlighet med ett schema som gör det möjligt för 

spelarna att återhämta sig. Att den totala distansen då var högre för damerna tyder på att den 

fysiska förmågan har en stor betydelse inom damfotbollen. Ytterligare en förklaring skulle 

möjligtvis vara att herrarna har ett spel som är mer intermittent och sönderhackat av avbrott i 

jämförelse med damerna. Vidare går denna studies resultat att tolka som att damlag drar mer 

nytta av att ha förmågan att förflytta sig längre total distans än herrlag. Denna tolkning stärks 

av Emmonds et al. (2019) studie, att dagens damfotbollsspelare gynnas av att utveckla fysiska 

kapaciteter som styrka, explosivitet, snabbhet och kvicka rörelser.  

 

Hur kommer det sig att damfotbollsspelare gynnas av att täcka längre totala distanser till 

skillnad från herrarna? Det kan tänkas vara en större skillnad mellan topplagens fysiska 

förmåga och bottenlagens fysiska förmåga inom damernas mästerskap, där då topplagen har 

bättre fysisk förmåga än bottenlagen. Det skulle i så fall förklara varför damerna gynnas av en 

god fysisk kapacitet i större utsträckning än herrarna.  

 

I och med dessa resultat går det att argumentera för att damfotbollen bör uppmärksamma och 

tillämpa ett träningsupplägg som är kopplat till den fysiska kapaciteten.  

Att lägga större vikt vid fysträning än andra träningsformer som möjliggör att spelarna orkar 

täcka mer total distans, då damfotbollen bevisligen gynnas mer av det än vad herrfotbollen 

gör i relation till resultat.  

 

5.3 Högintensiva löpningar 

Högintensiva löpningar kan tänkas ha en stor påverkan för utgången av fotbollsmatcher, 

vilket också tidigare studiers resultat har belyst (Gomez-Piqueras et al., 2019, Bradley & 

Vescovi, 2015). Gomez-Piqueras et al. (2019) hittade exempelvis en skillnad mellan sprinter 

på hög och väldigt hög nivå mellan den spanska högsta och andraligan. Det visade sig att den 

spanska högstaligan hade flera sprinter på hög och väldigt hög nivå än spanska andraligan. 

Varför det är så, och hur kommer det sig är en intressant fråga att söka svar på. Det kan tänkas 

att lag som utför högintensiva löpningar också är de lag som anfaller. Det skulle i teorin 

förklara varför studier har påvisat resultat som stärker ett samband mellan framgång och 

högintensiva löpningar (Gomez-Piqueras et al., 2019). Det kan samtidigt tänkas att lag i 

försvar, där försvararen jagar ikapp en anfallare, eller när en mittfältare skall gå in i dueller 
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också borde räknas som en högintensiv löpning. Stämmer det då att lag som anfaller mest är 

mer framgångsrika? Författarnas resultat gällande högintensiva löpningar visade ett 

signifikant positivt samband mellan poäng och högintensiva löpningar på damsidan (se tabell 

3) och på herrsidan visades inget samband (se tabell 4). Det går därmed att tolka resultatet 

som att damerna gynnas av att kunna springa långt i hög fart, till skillnad från herrarna. Detta 

resultat speglar även vad tidigare studier har poängterat, att utgången i matcher för damerna 

kan påverkas av högintensiva löpningar och explosiva fysiska egenskaper. Något som inte 

riktigt stämmer för herrarna (Bradley et al. 2013, Emmonds et al. 2019). Varför damerna 

gynnas mer än herrarna i respektive FIFA World Cup är sannolikt på grund av skillnader i 

spelet. Tidigare i resultatet redogjordes för hur högintensiva löpningar har ett signifikant 

positivt samband med inspelade poäng i damernas mästerskap (se tabell 3). Ser man till 

scatterplotdiagrammet (se figur 3 & 4), så syns värdet för damernas och herrarnas 

determinationskoefficent (0,201 & 0,019). R2 värdena innebär att 20% av de inspelade 

poängen för damernas mästerskap kan förklaras med högintensiva löpningar, till skillnad från 

herrarna, där 2% av de inspelade poängen kan förklaras av de högintensiva löpningarna. 

Redovisningen av resultatet ovan betyder att matcher i damernas mästerskap kan påverkas av 

fysiska kapaciteter som högintensiva löpningar, medan herrarnas matcher inte gör det. Vad 

som istället påverkar herrarnas matcher är outforskat, men är öppet för potentiella egenskaper 

som exempelvis tekniska färdigheter.  

 

5.4 Jämförelse av total distans mellan dam- och herr VM 

Tidigare studier indikerar att dam- och herrfotbollsspelare förflyttar sig ungefär lika mycket 

per match (Krustrup et al. 2005, Mohr et al. 2011). Eftersom författarna undersökte total 

distans under världsmästerskapen 2015 för damer och 2018 för herrar, fanns möjligheten att 

undersöka om den totala distansen mellan damernas och herrarnas respektive mästerskap 

skilde sig. Hypotesen för Mann-Whitney U testet var att det skiljer sig mellan damernas och 

herrarnas totala distans i mästerskapen och nollhypotesen att distansen inte skiljer sig mellan 

damernas och herrarnas mästerskap. Resultatet av testet blev att sannolikheten att 

nollhypotesen skulle stämma var 0,3% (p=0,003) chans (se figur 6). I enlighet med att 

signifikansnivån är satt till 5% (P <0,05) så förkastar författarna nollhypotesen och väljer att 

istället behålla hypotesen att den totala distansen skiljer sig åt mellan damernas och herrarnas 

FIFA World Cup. Som Krustrup et al. (2005) och Mohr et al. (2003) tidigare nämnt så 
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indikerar studier på att damer och herrar förflyttar sig lika mycket under matcher, men 

eftersom att Mann-Whitney U testet i vår studie visade att det skiljer sig så går det inte att 

statistiskt befästa att den totala distansen skulle vara detsamma mellan damerna och herrarna. 

Varför skulle då distansen skilja sig i just den här studien? Det är svårt att förklara varför 

distansen mellan damer och herrar skiljer sig från de olika mästerskapen, däremot var en 

skillnad att damernas FIFA World Cup delvis spelades på konstgräs medan herrarna endast 

spelade på naturgräs. Andersson, Ekblom, Krustrup (2008) undersökte skillnader mellan lags 

spel på konstgräs och naturgräs och upptäckte att lagen slog flera kortpassningar på konstgräs 

jämfört med naturgräs. I denna studie skulle man kunna anta att fler passningar indikerar 

större rörelse i lagen på konstgräs, men om antagandet skulle vara sant eller inte får vara osagt 

tills belägg för detta presenteras.  

  

5.5 Metoddiskussion  

Författarna valde att använda sig av ett kvantitativt metodval eftersom att en kvantitativ 

metod ger en god reliabilitet. Det betyder att studien utförs med god reproducerbarhet, alltså 

att det går att utföra studien ytterligare gånger med samma resultat. En kvantitativ metod 

genomfördes i form av mätning, då författarna har avsett att mäta utvalda numeriska värden. 

Utgångspunkten med kvantitativ forskning går att beskriva som att det finns en objektiv 

verklighet som försöks mätas på olika sätt för att få information gällande denna verklighet 

(Patel & Davidsson, 2011). I denna studie motsvaras detta av frågeställningar och syfte. 

Författarna valde att använda sig av en retrospektiv studiedesign, dvs en studieform som i 

efterhand undersöker vad som redan har skett. I den aktuella studien har tidigare befintlig 

statistik från FIFA World Cup för damer 2015 och herrar 2018 undersökts. Statistik och 

resultat från turneringarna har redan publicerats offentligt, vilket gjorde en tillbakablick 

möjlig. För att förklara en retrospektiv studie vidare så går den att beskriva som en 

studiedesign som utför arbetet baklänges. Författarna började med svaren på de utvalda 

undersökningsområdena och frågeställningarna besvarades med icke-parametriska test 

eftersom att minst en av variablerna i varje test inte var normalfördelade. I och med detta 

visste författarna redan vilka nationer som hade varit framgångsrikast samt vilka lag som hade 

utfört mest total distans och högintensiva löpningar. Studiedesignens val gjorde 

genomförandet lättare, mindre resurskrävande och mindre tidskrävande eftersom all data 

redan fanns tillgänglig. Nackdelen med designen är att det inte möjliggör en randomisering 
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eller speciellt hög generaliserbarhet vilket författarna varit medvetna om genom 

undersökningens gång (Gunnarsson, 2009). 

 

Statistiken från FIFA World Cup beräknades i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics som 

möjliggjorde undersökningar kring samband. Därför var IBM SPSS Statistics ett bra verktyg 

för att besvara studiens frågeställningar och därmed uppfylla syftet. Det finns många fördelar 

med studiens metodval och design men det finns även några brister med dessa val. Som 

nämnts tidigare i diskussionen finns många obesvarade frågor som studiens resultat bidragit 

med. Vilka faktorer som påverkar herrarnas matcher och varför gynnas damerna mer än 

herrarna i respektive mästerskap av den totala distansen? Studien besvarar om det föreligger 

skillnader mellan dam- och herrfotboll, men inte varför skillnader förekommer. Statistiken 

som FIFA presenterat är heller inte anpassad utefter olika faktorer som kan tänkas påverka 

resultaten. T.ex. en yttre faktor som underlaget, som Andersson et al. (2008) undersökt har 

bevisats få en påverkan på delar som passningar i spelet. Detta blir relevant då damernas 

världsmästerskap i delvis spelades på konstgräs medan herrarna enbart spelade på naturgräs. 

Frågan varför skillnader förekommer mellan dam- och herrfotboll är inte valid för den 

aktuella studien och får därmed bestå obesvarad.  

5.6 Problemformulering  

För att kunna skaffa sig en fullständig förståelse för dagens fotboll och kunna redogöra för 

alla faktorer som sker under fotbollsmatcher, krävs det att en fullständig analys utförs inom 

dessa områden. Att utföra dessa analyser är en utmaning då fotbollen är en idrott beroende av 

samspel mellan både individer och andra kapaciteter (Njororai, 2013). Det kan därmed tänkas 

att fotbollen är svårare att analysera än individuella idrotter där samspel inte är lika 

förekommande. För att kunna undersöka fotbollens helhet så krävs en fullständig förståelse 

för alla faktorer som spelar in Det kommer sannolikt att krävas en kombination av olika 

metodval, stora resurser, undersökningsmaterial av hög kvalité och en oerhörd mängd tid då 

denna typ av undersökning skulle vara enormt tidskrävande. Förhoppningsvis ger denna 

studie en bild av utmaningarna som existerar kring fotbollsforskning. Därmed är det lättare 

för studier inom fotbollen att studera specifika områden, för att i sin tur tillsammans med 

andra studier få fram resultat som går att generalisera. Författarna har därmed anpassat sin 

studie efter detta och studerat variablerna total distans och högintensiva löpningar. Problemet 

som uppstår med detta val är att studiens resultat inte går att generalisera för fotbollen utan 
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kan endast användas för att få en bild av hur ett världsmästerskap skulle kunna se ut. För att 

kunna generalisera studiens resultat hade det krävts att studien undersökt flertalet ligor och 

turneringar runt om i världen. Vidare har denna studie med sitt val av metod och design 

endast kunnat besvara studiens frågeställningar. Frågeställningarna är skapade kring ordet om, 

och besvarar därmed inte andra frågor som varför det ser ut som det gör, eller hur det kommer 

sig. Vidare har författarna använt sig utav offentligt publicerad statistik från FIFA. FIFA har 

dock inte anpassat statistiken utefter faktorer som skulle kunna påverka resultaten, faktorer 

såsom underlag eller temperatur (FIFA, 2016, FIFA, 2019). Vidare går det inte att jämföra 

högintensiva löpningar i denna studie då det är en viss skillnad vid klassificeringen som har 

anpassats utefter rekommendationer från tidigare studier (FIFA 2016, FIFA 2019).  

 

5.7 Framtida forskningsområden  

Som tidigare nämnts så började studier gällande damfotboll att utföras så sent som i början av 

1990 talet (FIFA, 2012). De studier som redan existerar inom damfotbollen har bidragit med 

massvis med intressant information som går att tillämpa i olika verksamheter men det finns 

dock mycket utrymme för mer forskning inom damfotbollen, då många obesvarade frågor 

fortfarande existerar. Tidigare studier har poängterat att det finns stor brist på forskning inom 

områdena idrottsvetenskap och idrottsmedicin inom damfotbollen. Denna brist på forskning 

medför en utmaning när det kommer till att utveckla ett tillvägagångssätt inom 

verksamheterna som stärks av resultat från forskningsstudier. Det som då ofta sker är att 

erfarna ledare från herrfotbollen anställs för att tillämpa sin kunskap i en 

damfotbollsverksamhet. Problemet med detta är vanligtvis att ledarna använder sig av 

forskning utvecklad från manliga fotbollsspelare på damspelarna (Emmonds, 2019).  

  

En studie av Emmonds, Heyward & Jones (2019) bidrar med intressanta funderingar kring 

hur tillämpningen av forskningen bör se ut, med tanke på skillnaderna mellan könen och de 

utmaningar som detta medför. Dessa intressanta funderingar bidrog till att författarna lyfter 

fram en forskningsmetod som liknar dess egen. Författarna föreslår nämligen att framtidens 

forskning försöker utföra undersökningar som inkluderar både damer och herrar. Denna 

forskningsmetod skulle förhoppningsvis vid lyckade utföranden bidra med givande resultat 

för både för herr- och damfotbollen. Det skulle även kunna minska klyftan mellan 

damfotbollen och herrfotbollen och bidra till en jämnare nivå än vad det är i dagsläget. Vidare 
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finns utrymme för framtida forskning att undersöka de frågor som författarnas studie lämnar 

obesvarade. Studier vars resultat redovisar varför dessa fysiska egenskaper har ett samband 

med framgång hade varit intressant att ta del av. Utöver att det hade gett en tydligare 

förklaring till varför resultaten i världsmästerskapen ser ut som de gör, så hade det även 

bidragit med mer givande och intressant information för fotbollen som helhet då fler faktorer 

undersöks (Gunnarsson, 2009).  

 

5.8 Slutsats 

Avslutnings avser författarna att diskutera hur resultaten i studien är tillämpningsbara för hur 

framtida kunskap för tränare, spelare och fotbollsverksamheter kan förbättras. Eftersom 

resultaten i studien visade att 20% av de inspelade poängen för damernas mästerskap kan 

förklaras av total distans och högintensiva löpningar så är det rimligt att ta detta i beaktande 

som tränare, spelare och verksamhet. Däremot kunde bara 2% av de inspelade poängen för 

herrarna förklaras av den totala distansen och högintensiva löpningar. Det författarna syftar på 

att belysa är att det naturligtvis inte enbart är fysiska aktioner som kan förklara 

framgångsgraden för spelare och fotbollslag. Men den aktuella studien är avgränsad för att 

undersöka dessa specifika samband, där taktiska och tekniska färdigheter samt övriga yttre 

faktorer inte tas i beaktande. Utifrån befintliga resultat och med tidigare forskning från 

Emmonds et al. (2019) som stöd, är det ett rimligt antagande att explosiva fysiska egenskaper 

som i detta fall högintensiva löpningar, kan innebära en stor del av den avgörande faktorn till 

utgången i matcher för damfotboll. Med detta som bakgrund borde istället tränare som 

exempelvis ansvarar för träningsplaneringar vara medvetna om att fysiska aktioner kan vara 

direkt avgörande för damfotbollen och därför tillämpas i en eventuell taktik.  

 

Herrfotboll verkar enligt bristen på evidens i tidigare studier mellan fysiska aktioner och 

framgångsfaktor innebära att andra faktorer spelar större roll i avgörandet för framgång. 

Eftersom denna studie undersökte variablerna total distans och högintensiva löpningar i 

samband med poäng så kan man heller inte säga sig veta vad som avgör matcher inom 

herrfotbollen förrän evidensbaserade studier presenterar andra resultat.  
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Till sist så vill författarna poängtera att resultaten från studien endast är analyserade från två 

olika världsmästerskap, vilket betyder att liknande studier fast med andra deltagare kan ge 

andra resultat.  
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Bilaga 1 

 
Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien är att undersöka om det förekommer något samband mellan total distans, 

högintensiva löpningar och totalt inspelade poäng i damernas och herrarnas världsmästerskap 

år 2015 respektive 2018. Vidare avser författarna att undersöka om damernas och herrarnas 

totala distans skiljer sig mellan respektive undersökt mästerskap.  

 

 

• Förekommer det något samband mellan poäng och total distans i damernas och 

herrarnas världsmästerskap från 2015 respektive 2018?  

• Förekommer det något samband mellan poäng och högintensiva löpningar i damernas 

och herrarnas världsmästerskap från 2015 respektive 2018?  

• Skiljer sig den totala distansen mellan damer och herrar under FIFA World Cup 2015 

respektive 2018? 
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Vilka sökord har du använt? 
Physical activity, goals scored, soccer, sprint, sprinting, goals, goalscoring patterns, 
methods, tactical analysis, distances, players, history, historical, international, physiological, 
profile, world cup, men, women, FIFA, training, professional, sprinting, action, high- 
intensity, running, domestic, domestic league, games, situational variables, football, 
distances, distances covered, lactate, aerobic, anaerobic, female, performance, evolution, 
injuries, total distance covered, elite, physical demands, physical analysis 
 

 
Var har du sökt? 
GIHs databas, Sportdiscus, Discovery, EBSCO, Google Scholar 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: Physical activity AND goals scored AND soccer 
Discovery: Soccer AND sprint AND goals 
Ebsco: International AND soccer AND physiological profile 
Ebsco: World cup AND soccer AND evolution 
Ebsco: Football AND injuries AND world cup 
Ebsco: International games AND domestic games AND soccer 
Ebsco: Soccer AND sprinting activity AND distance covered 
Ebsco: Soccer AND high intensity AND running  
Ebsco: Soccer AND total distance covered AND elite games 
Google Scholar: Goal scoring in professional soccer 
Ebsco: Soccer AND physical demands  
Google Scholar: Historical dictionary of soccer 
Google Scholar: Physical analysis of FIFA world cup 

 
Kommentarer 
Författarna hittade relativt snabbt intressant och givande forskning vid de tidigare 
sökningarna. Därefter hittades ytterligare intressant forskning genom de använda 
forskningsartiklarnas litteraturlistor. Överlag var soccer och goals/goalscoring de 
sökningar som gav mest relevant information även om författarna valde att bygga vidare på 
detta eller genom helt andra sökningar. Utöver litteratursökningar användes även böcker 
funna på Google scholar.  
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