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Sammanfattning
Syfte och målsättning
Avsikten med studien var att utveckla en metod för kartläggning av spelrörelsekrav och temporala
mönster med vilken en deskriptiv studie av spelare i amerikansk fotbolls defensiva lagdelar skulle
göras. Det övergripande syftet var att förbättra insikten i hur amerikansk fotboll spelas och därmed
ge förutsättningar för att stärka befintliga eller utveckla nya träningsmetoder för att bättre passa
fotbollen.

Metod
Femtio spel från en division 3 collegematch på video från 2005 delades upp i aktionssekvenser för
en spelare vardera från defensive line, linebackers och defensive backs och analyserades med hjälp
av videoanalysprogrammet cSwing. Varje spelares aktionssekvenser nedtecknades i ett protokoll
samt på en skalenlig karta där rörelsesträckor kunde mätas som tillsammans med tidsangivelser från
cSwing gav möjlighet att beräkna rörelsehastighet.

Resultat
Med hjälp av metoden var det möjligt att beskriva spelrörelsekrav och temporala mönster vilket var
den huvudsakliga ansatsen i arbetet. Den defensiva enden arbetade i genomsnitt 4,61 s per spel,
rörelsesträckan var 12,4 m och medelhastigheten 2,5 m×s-1. Linebackern arbetade i genomsnitt 4,35
s per spel, 13,7 m och i 3,0 m×s-1. Free safetyn arbetade i genomsnitt 4,38 s per spel, 14,7 m i 3,3
m×s-1. Linebackern hade ett mer varierat rörelsemönster än de övriga två positionerna.

Diskussion
Med utvecklad metod kunde både kvantitativa variabler och kvalitativa bedömningar av
spelrörelsekrav och temporala mönster göras. Med hjälp av denna information kan tränare utveckla
eller förbättra träningsmetoder för att bättre efterlikna de krav som matcher ställer på spelarna. Att
använda GPS för att förbättra den kvantitativa analysen kan leda till exaktare mätningar av
temporala mönster. Mer inzoomade videoupptagningar skulle ge en bättre analys av rörelsemönster.

Slutsats
Den framtagna metoden ger tränare i amerikansk fotboll ett verktyg för att analysera de krav som
ställs på vissa spelarkategorier i form av olika typer och frekvens av spelaktioner samt dess
temporala mönster. Den fördjupade kunskapen kan tränare använda för att bättre styra innehållet i
sina träningar.

Abstract
Aim
The aim of the study was to develop a method for the survey of play movement demands and
temporal patterns in order to enable a descriptive study of the defensive players in American
Football. The overall aim was to improve the understanding of how American Football is played to
create opportunities for enhancement of current or developing new training methods to better suit
football.

Method
Fifty plays from a Division 3 college football game on video from 2005 was divided into sequences
of action for one player each from the defensive line, linebackers and defensive backs and analyzed
with the video analyzing software cSwing. Every players sequence of action was recorded in a
spreadsheet and noted on a scaled football field where distances were measured and together with
time stamps from cSwing velocity was calculated.

Results
Using this method it was possible to describe the play movement demands and temporal patterns
which was the main task of the study. The defensive end worked on an average 4.61 seconds per
play, the distance was 12.4 meters and average speed 2.5 m×s-1. The linebacker worked on an
average 4.35 s per play, 13.7 m and at a mean speed of 3.0 m×s-1. The free safety worked on an
average 4.38 s per play, 14.7 m and at a mean speed of 3.3 m×s-1. The Linebacker had a more
varied movement pattern than the other two positions.

Discussion
With the developed method both quantitative variables and qualitative assessments of play
movement demands and temporal patterns could be done. With the aid of this information the coach
can develop or enhance training methods that better emulates the demands games puts on the
players. Using a GPS to enhance the quantitative analysis can lead to more extensive measurements
of temporal patterns. Zoomed in video uptakes could lead to a better analysis of movement patterns

Conclusion
The developed method gives the American Football coach a tool to analyse the demands put on
certain categories of players based on different types of and frequencies of play sequences and their
temporal patterns. This enhanced knowledge the coach can use to improve practices
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1 Bakgrund
För att kunna utveckla en idrott måste tränaren förstå vilka ramar spelarna agerar inom. Hur ser
deras arbetssituation ut? “Paradoxically, although American football is one of the major revenue
sports in the world today, our scientific understanding of the sport is typically related to descriptive
study of players, medical aspects of injury treatment and techniques of training used to condition
players for the sport. In fact, we know very little about the physiologic demands and stresses of the
actual competition of a football game”.1 Tidigare studier har alltså som citatet ovan speglar, enligt
Kraemer och Gotschalk2, mestadels handlat om deskriptiva studier angående spelarnas längd, vikt,
testresultat, skadehantering samt hur spelarna ska träna för att vara förberedda fysiskt. Det blev
därför den här uppsatsens uppgift att fylla åtminstone en del av tomrummet som fanns vad gällde
kartläggningen av amerikansk fotboll.
För gemene man i Sverige är amerikansk fotboll en relativt ny sport. Det finns ett vokabulär som
används inom amerikansk fotboll i Sverige som är mycket influerat av den amerikanska engelskan
och som inte översatts. Om termer inom vanlig fotboll och ishockey som till exempel icing, offside
och back numera ingår i den normalt idrottsintresserades ordförråd gäller inte samma förhållande
om uttryck vanliga inom amerikansk fotboll. Som en bilaga till denna uppsats finns därför en
ordlista med dels ord som är vedertagna uttryck inom amerikansk fotboll och de ord som används i
uppsatsen som författaren vill ge en egen definition.
Det var uppsatsens ansats att utveckla en metod för det kartläggande arbetet av spelrörelsekrav så
att fortsatta studier kunde ge en mer detaljerad bild av spelrörelsekraven. En förlaga till denna
studie var beskrivningen av ett spel från boken Complete conditioning for football.3 I föreliggande
studie gjordes en beskrivande studie i hur spelrörelsekraven såg ut för en spelare per defensiv lagdel
(defensiva linjen, linebackers, defensiva backar) i amerikansk fotboll. Hur såg deras arbetssituation
ut på planen i form av typer av spelaktioner? Vilken var deras vanligaste första spelaktion och vilka
var de efterföljande spelaktionerna? I spelrörelsekraven ingår även rörelsetider, rörelsesträckor och
rörelsehastigheter. Hur såg de beskrivna spelaktionerna ut med avseende på dessa variabler?
För att kunna utveckla träningsmetodik inom teknikträning, taktikträning samt fysträning är det
viktigt att veta hur spelet ser ut med avseende på rörelsemönster, arbetssätt och rörelsehastigheter.
1

William J. Kraemer, Lincoln A. Gotschalk, “Physiology of American Football” in Exercise and Sport Science, ed.
William E. Garrett, Donald T. Kirkendall (Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins 2000) p. 795.
2
Ibid, p. 795.
3
Mike Arthur, Brian Bailey, Complete Conditioning for Football, (Champaign, Ill; Human Kinetics, 1998) p. 17.
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Det är även viktigt att se om de inom amerikansk fotboll vanliga testerna/övningarna har en
utgångspunkt från den matchlika verkligheten. Eventuellt kan denna studie även verka som grund
för nya tester.

1.1 Amerikansk fotboll – spelet
Amerikansk fotboll spelas med elva spelare per lag. Tack vare spelets komplexitet har en hög grad
av specialisering uppkommit, vilket innebär att det finns minst elva försvarsspelare och elva
anfallsspelare i varje lag. Dessa två grupper är aldrig inne på planen samtidigt. Utöver försvars- och
anfallsuppställningarna ingår de så kallade ”special teams”. Alla sparkspel, avspark/avsparksretur,
punt/puntretur, sparkmål/extrapoänsgförsök samt block av sparkmål/extrapoänsgförsök ger
ytterligare en komplicerande strategisk aspekt på spelet. Dessa ställer även i sin tur olika
fysiologiska krav på spelarna vilka inte kommer att redovisas i den här uppsatsen, då uppsatsen
begränsar sig till de defensiva positionerna. På proffsnivå i USA finns det 53 spelare med i laget
medan det på college inte finns någon begränsning på hur många spelare lagen får ha. Det kan, på
collegenivå, resultera i att laget har nästan hundra och ibland även fler spelare ombytta till match.
Amerikansk fotboll spelas på en plan som är 109,73 m (120 yards) lång och 48,46 m (53 yards)
bred, varav de sista 9,14 m (10 yarden) på varje sida är målområden. Spelet går ut på att göra flest
poäng. Anfallet ska försöka flytta bollen genom att antingen springa med bollen eller passa den in i
motståndarens målområde. Detta resulterar i en ”touchdown” som ger sex poäng. Lagen kan även
sparka bollen genom målställningen för att göra poäng. Det anfallande laget har fyra försök på sig
att komma 10 yards framåt, om de inte lyckas med detta går bollen över till motståndaren.
Matcherna är uppdelade i två halvlekar om vardera två ”kvartar” om 12-15 minuter ”halv-effektiv”4
speltid.5
Det anfallande laget försöker genom en serie olika spelvarianter flytta bollen över planen.
Spelvarianterna kan grovt delas upp i att antingen så springer en anfallsspelare med bollen direkt
efter en överlämning av bollen från quarterbacken, ett så kallat springspel, eller så passar
quarterbacken bollen till en mottagare, ett så kallat passpel. Det försvarande laget reagerar på det

4

Matchtiden stoppas av olika anledningar under matchen. Beroende på vilken typ av händelse det är som stoppar
klockan startar matchtiden igen antingen vid spelstart eller av domarens klarsignal. Som jämförelse spelas fotboll två
gånger 45 minuter, i princip utan att stanna matchtiden. Ishockey däremot spelas tre gånger 20 minuter effektiv
matchtid där matchtiden stannar vid avbrott i spelet. Amerikansk fotboll ligger någonstans mellan fotboll och ishockey.
Författaren brukar kalla detta för ”halv-effektiv” speltid för att ge en bild av matchtidtagningen.
5
Sveriges amerikansk fotbollsförbund <kansliet@amerikanskfotboll.com> regler06.pdf
<http://www.amerikanskfotboll.com/regler/regler06.pdf > (2006-04-10) ss. 68-69.
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anfallande lagets strategi och försöker stoppa dem. Det anfallandet laget har fyra försök på sig att
flytta bollen 10 yards eller mer. Lyckas det får anfallet fortsätta, annars tillfaller bollen det
försvarande laget som då sätter in sin anfallsenhet.

1.2 De olika positionerna i amerikansk fotboll
Det finns ett antal olika positioner beroende på anfall eller försvar. Benämningarna och
uppställningarna beror på respektive lags strategi. Nedan redovisas en generell, men vanlig,
uppställning samt en generell beskrivning av spelartyp, Figur 1.
Försvaret har spelare på tre olika nivåer, första nivån är den närmast bollen och där finns det två
olika positioner, Defensive Tackle (DT) och Defensive End (DE). Storleken på dessa positioners
spelare kan rangordnas efter hur nära bollen de ställer upp. En DT är störst och ställer även upp
närmast bollen, sedan kommer defensive end längre bort från bollen. Alla positioner på den här
nivån befinner sig relativt nära bollen (1-6 m) och ska både stoppa springspel och störa passpelen.
På den andra nivån finns det två olika positioner, Inside Linebacker (IB) och Outside Linebacker
(OB). IB är störst och ställer upp närmast bollen (ca 3-5 m). OB är mindre och ställer upp längre
bort från bollen (5-8 m). Båda dessa positioner är involverade i både spring- och passförsvar. Därför
måste dessa spelare vara både starka och snabba.
På den tredje nivån finns det tre olika positioner, Strong Safety (SS), Free Safety (FS) och
Cornerback (CB). SS är den som är störst och oftast ställer upp närmast bollen (8-15 m). FS
kommer sedan och ställer upp 12-15 m från bollen, CB är lite mindre men ställer upp på ungefär
samma avstånd från bollen. Alla dessa positioner ansvarar först och främst för att stoppa
passningsspelet, men SS och FS måste även kunna vara en stor del av springförsvaret.

3

Figur 1 – Bilden visar en uppställning med ett anfall och ett försvar och alla dess positioner. Uppställningarna och
även spelarpositionernas namn är anpassade till de olika lagens spelsystem. Den infällda bilden visar den offensiva
linjens positioner.

På anfallet finns det fler positioner än på försvaret men det går att göra en liknande indelning som
ovan. Närmast bollen står den offensiva linjen: Center (C), Guard (G) och Tackle (T). C är den som
står precis vid bollen och startar spelet, G står en meter längre bort på vardera sidan om C och T är
den som står utanför varje G, se inflikad bild i Figur 1. De här positionerna har en tendens att vara
de absolut största spelarna på planen. Alla de här positionerna är ungefär lika stora, det som skiljer
de olika positionernas storlek kan bero på vilket spelsystem som används. De här positionerna ska
skydda quarterbacken och öppna upp en väg för runningbacken i springspelet.
Utanför tacklen på en sida står en spelarposition som heter Tight End (TE), se vidare i Figur 1. Han
är en blandning av offensiv linjespelare och wide receiver, det vill säga han hjälper till att bana väg
i springspelet men springer även ut och fångar passningar i passningsspelet. Bakom den offensiva
linjen står det två runningbacks: Fullback (FB) och Halfback (HB). FB är störst och ställer upp
närmast bollen (3-5 m). HB är mindre och ställer upp längre från bollen (5-7 m). Ute på varje kant
står en Wide Receiver (WR) som ställer upp längst bort från bollen i anfallet (8-20 m). Slutligen
bakom C står Quarterbacken (QB), han är spelfördelaren i anfallet och får bollen genom en
överlämning från C.
4

En stark generalisering av spelets strategi skulle kunna vara att defensive linemen spelar mot
offensive linemen. IB/OB ansvarar för att stoppa FB/HB och CB/SS/FS ska stoppa motståndarnas
passningar till WR. Dessa olika lagdelar arbetar även på olika ytor och med olika aktionstyper i sina
spelrörelsekrav. Det är dessa spelrörelsekrav, utifrån spelets strategiska förutsättningar, som arbetet
vill beskriva för en position i varje defensiv lagdel.

1.3 Collegefotbollens nivåerl
Amerikansk fotboll organiseras på collegenivå av tre olika organisationer, National Collegiate
Athletic Association (NCAA), National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) och
National Junior College Athletic Association (NJCAA). Den sistnämnda organisationen organiserar
två-åriga college och de första två fyra-åriga college. Uppsatsens analyserade match kommer från
University of Wisconsin – La Crosse som spelar i NCAA division 3 i Wisconsin Intercollegiate
Athletic Conference (WIAC).6 ”Skolorna i NCAA är uppdelade i divisioner baserat på hur många
idrotter och stipendier man kan erbjuda. NCAA division 1-skolorna erbjuder flest stipendier och
flest idrotter. Division 3-skolorna får inte erbjuda stipendier till idrottsutövare. Generellt så är en
skolas lag bättre ju högre division man spelar i där division 1 skolorna är rankade högst”. 7

1.4 Urval av litteratur
Det finns begränsad litteratur skriven om uppsatsämnet.8 Den litteratur som uppsatsförfattaren har i
egen ägo berör antingen tekniska eller strategiska aspekter på amerikansk fotboll eller fysträning
som generella förberedelser för idrotten. Den bok som berör uppsatsämnet är Complete
Conditioning for Football av Arthur och Bailey.9 Nilssons et al. artikel Work-time profile, blood
lactate concentration and rating of perceived exertion in the 1998 Creco-Roman wrestling World
Championship och Stølen Physiology of Soccer: An Update har legat som grund för uppsatsens
arbetsmetod genom ambitionerna att kartlägga sin respektive idrott.10,11

6

Wisconsin Intercollegiate Athletic Conference, WIAC Schools, <http://www.uwsa.edu/wiac/schools/index.html>
(2006-08-25).
7
Jens Bergsten <jens.bergsten@kilroyeducation.se> Idrotta och studera i USA,
<http://www.kilroyeducation.se/055_Idrotta_studera_USA/055_Studieinfo.htm> (Acc. 2006-08-25).
8
Ibid, p. 795.
9
Arthur &Bailey, pp. 11-27.
10
Johnny Nilsson, Sandor Csergö, Lennart Gullstrand, Per Tveit, Per Egil Refsnes, ”Work-time profile, blood lactate
concentration and rating of perceived exertion in the 1998 Creco-Roman wrestling World Championship”, Journal of
Sports Sciences, 20 (2002) pp. 939-945.
11
Tomas Stølen, Karim Chamari, Carlo Castagna, Ulrik Wisløff, ”Physiology of Soccer: And Update”, Sports
Medicine, 35 (2005:6), pp. 501-536.
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1.5 Genomgången litteratur
Den bild som Kraemer och Gotshalk gav av forskningsläget för amerikansk fotboll stämmer väl
överens med databassökningar gjorda i samband med kartläggningen inför föreliggande studie.
Deskriptiva studier av spelarna och fysträning samt skadestudier finns att hitta medan studier gjorda
på spelrörelsekrav var i det närmaste obefintliga. En detaljerad redogörelse av genomgången
litteratur och databassökningar finns beskriven i metodavsnittet.
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1.6 Kravanalys
Amerikansk fotboll är en idrott där förmågan att starta och stanna i löpning är mycket viktig för att
kunna göra snabba riktningsförändringar. ”Regardless of what position you play, being able to
change directions and accelerate is fundamental to football”.12 Exemplet nedan (Figur 2, Tabell 2)
visar ett spel som brutits ner i aktionssekvenser.

Figur 2 – Exempel på springspel av quarterbacken från Complete Conditioning for Football.13 Observera att
numreringen av händelserna i figur 2 är gjorda av författaren och stämmer överens med spelaktionerna i tabell 1.
Spelaktionerna är dock inte jämnt fördelade i de längdintervaller som ligger till grund för hastighetsberäkningarna i
bokens redovisning.
Tabell 1 – Hastighetsförändringar under ett spel, från figur 2, ovan. Längd och hastighet är omräknat från originalets
yard och yards×s-1 till m och m×s-1. Observera att hastigheten är beräknad utifrån 4,6-metersintervall (5 yards).14
Anm. Längd, m Tid, s Hastighet, m×s

-1

Spelaktion

1

0

0,00

0,00

Ball snapped

2

4,6

1,20

3,8

Reverse pivot, runs down the line of scrimmage

3

9,1

1,10

4,2

Sees hole, cuts up the field; breaks arm tackle

4

13,7

0,93

4,9

Cuts back across the grain

5

18,3

1,03

4,5

Breaks arm tackle

6

22,9

0,73

6,3

Cuts back up the field and turns on the jets

7

27,4

0,83

5,5

Cuts to the outside, cuts back up the field

8

32,0

0,63

7,3

Outruns pursuit

9

36,6

0,57

8,1

Outruns pursuit

12

Arthur & Bailey, p. 17.
Ibid, p. 16.
14
Ibid, p. 16.
13
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Nedan redovisas en detalj (Figur 3, Tabell 3) ur det protokoll som jag använt för temporal analys av spelaktioner.

Figur 3 – Bilden visar spel nummer tio av de femtio analyserade spelen. Observera att alla offensiva spelare inte finns
med på bilden och endast de tre analyserade försvarsspelarna (E – DE, M – IB, F – FS).
Tabell 2 – Kvantitativ beskrivning av aktionssekvenserna från spelet i Figur 3.
Defensive End, DE
Anm.

Längd, m

Tid, s

Hastighet, m×s-1

1

3,0

0,93

3,2

Pass rush

2

3,3

2,13

1,5

Jobbar mot motstånd på liten yta

3

7,1

3,07

2,3

Tar sig an den offensiva linjemannen och springer

Spelaktion

Middle Linebacker, IB
Anm.

Längd, m

Tid, s

Hastighet, m×s-1

1

5,8

1,60

3,6

Sprintar fram i 45° vinkel

2

3,0

1,51

2,0

Blir blockad av offensiv linjeman och springer med motstånd

3

6,3

1,53

4,1

Tar sig förbi den offensiva linjemannen och springer

Spelaktion

Free Safety, FS
Anm.

Längd, m

Tid, s

Hastighet, m×s-1

1

3,8

1,73

2,2

Tar sig framåt några hoppande steg

2

3,6

0,60

6,0

Springer fram mot bollbäraren

3

3,6

0,90

4,0

Bryter ner och fortsätter framåt mot bollbäraren

4

0

1,40

0

Spelaktion

Hoppar åt sidan, tar sig förbi blockad medspelare, gör tacklingen

I Physiology of American Football beskrivs ”power” som den utmärkande egenskapen som skiljer
bättre lag från sämre. ”[…] it is in fact the ability to generate a rapid force of development in the
lower body that appears to distinguish top teams as a whole.”15

15

Kraemer & Gotschalk, p. 797.
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Som i många andra idrotter måste många olika egenskaper samspela för att optimera
prestationsförmågan. Några egenskaper som är svåra att kvantifiera är: förståelsen för spelets
strategi, samspelet med medspelare, viljan att vinna. Det finns större möjligheter att kvantifiera
baskrav/-målsättningar för fysiska egenskaper som styrka, snabbhet, uthållighet, rörlighet.

1.6.1 Fysiologiska krav
I samband med tidigare arbeten på Gymnastik- och idrottshögskolan har arbetskravprofiler16 tagits
fram på de olika defensiva positionerna.17 De kapaciteter som kravanalyserna innehåller är de som
författaren uppfattar som väsentliga för idrotten.

Figur 4 – Arbetskravprofilen visar vilka kapaciteter som, enligt författaren, är viktiga i amerikansk fotboll samt
kapaciteternas relativa värden. Tabellen är skapad av delar av författarens opublicerade redovisningar från 2005-06.

1.6.2 Kapacitetsprofil i amerikansk fotboll
I en studie av Berg et.al. jämfördes 65 collegelags slutgiltiga ranking i division 1 i den amerikanska
universitetsligan med insamlade fysiologiska parametrar från respektive universitet.18 Den enda
fysiologiska variabel som med en parametriskt statistisk metod signifikant kunde relatera till ett lags
slutgiltiga ranking var power. En annan studie, Black och Roundy, visade att ordinarie spelare
16

Asbjørn Gjerset, Arne Vilberg, ”Träningsplanering”, i Idrottens träningslära, red. Asbjørn Gjerset & Claes
Annerstedt (Farsta: SISU Idrottsböcker, 1997), s.136.
17
Återfinns i delar i redovisningarna Träningsplanering för amerikansk fotboll– linebackers 15/12 2005 samt Explosiv
träning 18/1 2006, I författarens ägo.
18
Kris Berg, Richard W. Latin, Thomas Baechle, “Physical and Performance Characteristics of NCAA Division I
Football Players”, Research Quarterly For Exercise and Sport, 61(1990:4) p. 399.
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skiljde sig från avbytare med avseende på olika fysiologiska kapaciteter beroende på vilken position
de spelade.19 Till exempel visade Black och Roundy att på positionerna cornerback och outside
linebacker var knäböj, vertikalhopp och 36,6-metersprint kapaciteter som skiljde ordinarie från
avbytare, men inte för positionerna inside linebacker och safeties. I en annan studie jämförde även
Schmidt ordinarie med avbytare och fann liknande resultat som Black och Roundy.20 McGee och
Burkett visade att bland de spelare som testades på National Football Leagues combine21 år 2000
kunde testresultaten visa på en skillnad mellan de som valdes tidigt i ”draften” (första och andra
rundan) jämfört med dem som gick sent (sjätte och sjunde rundan) på testerna stående längdhopp,
vertikalhopp och den så kallade ”3-cone drill”.22
Det verkar alltså inte finnas en helt samlad bild av hur de viktigaste fysiska förutsättningarna kan
karaktäriseras i amerikansk fotboll. För att kunna veta vilka tester/fysiologiska kapaciteter som är
viktiga för amerikansk fotboll är det essentiellt att veta hur sporten ser ut i form av spelrörelsekrav.
Med en kartläggning av arbetstider, sträckor, hastigheter och typ av rörelsemönster kan
träningsmetoder bättre anpassas till den verklighet som spelarna befinner sig i.
Specialiseringen av spelarpositioner har inneburit olika krav på storlek av spelare. Detta har också
lett till olika fysiologisk krav på spelarna. Generellt sett är spelarna större och starkare ju närmare
bollen de ställer upp och lättare och snabbare desto längre från densamma de är.23
Opublicerad data visar att ett spel, på collegenivå, håller på i genomsnitt 5,49 s (1,87 till 12,88 s)
medan viloperioden mellan spel i en serie spel är i medeltal 32,67 s. Laktatnivåer efter första
halvlek hade uppmätts till 4,39 mmol/l, för att efter match öka till 5,08 mmol/l. Den korta
arbetstiden, höga intensiteten, och den repetitiva karaktären på arbetet antyder att både de anaeroba
alaktacida och laktacida energisystemen belastas.24

19

William Black, Elmo Roundy, “Comparison of Size, Strength, Speed and Power in NCAA Division I-A Football
Players”, Journal of Strength and Conditioning Research, 8 (1994:2), pp. 80-85.
20
Daniel W. Schmidt, “Strength and Physiological Characteristics of NCAA Division III American Football Players”,
Journal of Strength and Conditioning Research, 13 (1999:3), pp.210-213.
21
NFL är den största professionella ligan i USA. Varje år anordnar NFL något som kallas för ”the Combine” där
landets bästa universitetsspelare bjuds in för att göra diverse fysiska tester. De väljer att utföra följande tester:
repetitionstest i bänkpress (100kg), 36,6 m sprint (40 yards), 18,3 m Pro Agility (20 yards), 54,9 m shuttle (60 yards), 3cone drill, Vertical Jump och jämfota längdhopp. Utöver dessa utförs ett antal positionsspecifika fotbollstester.
Resultaten som presteras här kan spela en direkt avgörande roll om spelaren kommer att väljas i draften och det kan
även ge en indikation på i vilken runda han blir vald.
22
Kimberly J. McGee, Lee N. Burkett, “The National Football League Combine: A Reliable Predictor of Draft
Status?”, Journal of Strength and Conditioning Research, 17 (2003:1), pp. 6-11.
23
Kraemer, pp. 796-797.
24
Ibid, pp. 797-798.
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Secora et al. ger en antropometrisk beskrivning av spelare på collegenivå samt redovisar resultat på
olika fysiologiska tester.25 Även Garstecki et al. redovisar en liknande undersökning.26 Resultaten
från Garsteckis undersökning är dock så lik Secoras att endast den sistnämnda redovisas här i Tabell
4.

Tabell 3 – Antropometriska värden och testvärden gällande tilltänkta ordinarie spelare på division 1 college-spelare i
amerikansk fotboll från 2000.
Defensive Line
Variable

n

Mean ±SD

Range

Linebackers
n

Mean ±SD

Range

Defensive Backs
n

Mean ±SD

Range

Height (cm) 139 189,0 6,2 158,8-200,7 100 185,5 3,8 177,8-196,9 137 180,2 5,0 154,9-192,4
Weight (kg) 147 122,3 10,1 94,6-147,7 106 104,1 5,6 88,6-113,6 145 86,2 5,9 73,6-101,8
40-yard dash (s) 127 4,89 0,20
Vertical jump (cm) 149 77,1 8,2

4,40-5,52

93

4,67 0,15

55,9-97,8

104 83,2

8,0

4,35-5,04

127 4,53 0,15

63,5-105,4 147 88,1

8,1

4,21-4,98
68,6-110,5

6,0-24,8
76 9,8 3,5
3,5-21,4 104 6,8 2,3
1,5-13,7
Body fat (%) 107 14,8 4,1
139
179,8
24,2
127,3-238,6
102
161,0
21,8
114,4-231,8
141
142,5
17,0
90,8-186,4
Bench press (kg)
Squat (kg) 129 243,8 36,3 152,3-331,8 98 230,9 29,6 143,2-318,2 130 202,3 30,1 129,6-272,7
Bench/wt (%) 135 148,5 19,2 107,9-202,1 98 161,0 17,3 123,2-218,3 137 164,4 19,4 109,8-215,8
Squat/wt (%) 125 198,0 28,2 138,1-298,2 94 220,2 28,2 161,5-305,7 126 234,0 31,2 137,7-305,6
VJ power (kgm×s-1) 145 236,7 20,0 179,7-287,9 101 209,1 14,3 164,4-240,4 143 178,6 14,8 152,5-211,0
Fat-free mass (kg) 107 105,1 7,5

83,2-122,2

76

94,2

5,0

83,8-103,4 104 80,2

5,8

69,0-95,6

1.7 Uppsatsens teoretiska grund
Två artiklar som också tagit till sin uppgift att ge en detaljerad bild av spelrörelsekrav för sin
respektive idrott har använts som förlaga till detta arbete. Under världsmästerskapen i grekiskromersk brottning gjorde Nilsson et al. en arbetstidsprofil för brottare.27 Artikelns studie gällde
uppmätta arbetstider, blodlaktatnivåer och uppfattad ansträngning hos de brottare som deltog i
studien. I artikelns slutsats nämns bland annat att resultaten eventuellt kan användas för att justera
träningsprogram för brottarna. Min förhoppning är att det här arbetet ska leda till mer detaljerade
studier av de spelrörelsekrav som ställs på spelare i amerikansk fotboll under matchsituation.
I översiktsartikeln ”Physiology of Soccer” gör Stølen et al. en grundläggande genomgång av de
fysiologiska krav som ställs på samt kapaciteter hos fotbollspelare och fotbollsdomare.28 Även om

25

Craig A. Secora, Richard W. Latin, Kris E. Berg, John M. Noble, “Comparison of Physical and Performance
Characteristics of NCAA Division I Football Players: 1987 and 2000”, Journal of Strength and Conditioning Research,
18 (2004:2), pp 286-291.
26
Marcus A. Garstecki, Richard W. Latin, Marchell M. Cuppett, “Comparison of Selected Physical Fitness and
Performance Variables Between NCAA Division I and II Football Players”, Journal of Strength and Conditioning
Research, 18 (2004:2), pp. 292-297.
27
Nilsson, pp. 939-945.
28
Stølen, pp. 501-536.
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den artikeln är mycket mer omfattande än vad som är ambitionen med den här uppsatsen påvisar
den det vetenskapliga värdet i att skapa artiklar/uppsatser med inriktning att beskriva idrotter. Med
hjälp av detaljkunskap kommer utvecklandet/anpassandet av träningsmetoder att hjälpa tränare och
spelare att bli ytterligare bättre i sina respektive grenar.
För att komplettera en videoanalys av spelrörelsemönster som är kvantitativ kan kvalitativa
bedömningar göras. De analyserade spelarna skulle, samtidigt som data över spelrörelsemönster
antecknades, kunna bedömas utifrån kvalitéer som klumpig/smidig, snabb/långsam eller
teknisk/oteknisk, och så vidare.

12

2 Syfte
Det övergripande syftet med studien är att förbättra förståelsen för sporten för tränare och spelare
samt leda till bättre träningsmetoder.
Mer specifikt avses att utveckla en metod för att fördjupa kunskapen om amerikansk fotboll genom
en typ av detaljstudie med avseende på spelrörelsekrav som inte redovisats tidigare.
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3 Metod
3.1 Urval
3.1.1 Filmurval
För att kunna göra en korrekt analys av spelsituationer krävdes att matcherna filmades så att
spelarna syntes i alla sekvenser. Det är också en stor fördel om sekvenserna kunde analyseras från
vinklar som förhöll sig 90° till varandra så att både djup- och sidledrörelser kunde analyseras. Tre
matcher från University of Wisconsin – La Crosse fanns att tillgå efter kontakt med lagets
huvudtränare via ombud.
Fördelen med videofilmer från division 3 collegenivå var att deras nivå, enligt författaren, ligger
mer i nivå med svensk amerikansk fotboll. Tillgängligheten till videofilmer från La Crosse var
också omedelbar vilket gav möjlighet att inleda analysarbetet i bra tid.
Dessa matcher filmades från två olika vinklar, se figur 4. Samtliga matcher spelades hösten 2005
och för motståndet stod Oshkosh, Platteville och Stevens Point. Urvalet av studieobjekt gjordes
genom att lotta fram en match samt en spelare per defensiv lagdel från lagets starters. Den match
som lottades fram var La Crosse mot Platteville. Framlottade spelarpositioner blev: left end, middle
linebacker och free safety.

3.1.2 Generaliseringskrav på filmurval
Eftersom uppsatsens ansats var att utveckla en metod för spelrörelseanalys i amerikansk fotboll och
prova denna i analyssekvenser av defensiva spelares spelrörelser var möjligheten att kunna
generalisera resultaten av spelrörelsekraven därför inte av största vikt. Snarare låg betydelsen i att
metoden kunde få fram resultat som sedermera ledde till användbara uppgifter för en bättre
förståelse för sporten. Att urvalet inte blev representativt för den högsta nivån av amerikansk
fotboll, de professionella ligorna, var därför inte lika viktigt.
Enligt Kraemer och Gotschalk håller ett spel på collegenivå på i genomsnitt 5,49 s.29 De
analyserade spelarnas arbetstider, 4,41 s, faller inom spannet för resultaten i den undersökningen.
Det kan därmed antas att de analyserade spelen faller inom ramen för spelsekvenser på collegenivå.

29

Kraemer, p. 797.
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Opublicerade data i författarens ägo visar att även analysens data faller inom gränsen för spellängd i
den svenska högsta serien, Superserien.

3.2 Metodutveckling samt undersökningens uppläggning och genomförande
Filmer från collegenivå i USA analyserades utifrån tre olika defensiva positioner. Spelarnas
rörelsemönster, rörelsesträckor och rörelsetider protokollfördes för att kunna ge en bild av de
spelaktioner som utfördes på planen under match.
Varje spel studerades ur två olika filmvinklar i cSwing (cSwing Limited liability company, version
2005.1 , USA), se Figur 5. bild A och B. Det gav en möjlighet att täcka in alla spelare. Filmerna
spelades in med en frekvens av 30 Hz (VHS, NTSC), och analyserades vid ändring av
spelrörelsekrav bild för bild vilket ger en tidsupplösning på 0,03 s. Bildtyp B, valdes som standard i
och med att den är filmad i närbild, men båda bilderna behövdes för att kunna få spelarnas rörelser
bedömda både i sid- och djupled. Dock kunde inte alltid free safetyn följas för varje spel.

A

B

Figur 5 – Visar två extraktioner av analyserade videosekvenser. Bild A visar ett spel från en hög position från sidan.
Bild B visar samma spel ur kameravinkeln bakifrån.

3.3 Mätning av aktionssekvenser
Varje spel beskrevs i form av aktionssekvenser. Varje aktionssekvens består av en typ av
spelrörelse för den aktuella spelaren. Nollpunkt för mätningarna sätts vid det offensiva lagets
bollstart, t0=0 s. Vid ändring av spelrörelse sattes ett nytt tidsmärke för att kunna mäta tid på
spelrörelserna, t1– t5 (vid fem aktionssekvenser). I Figur 6 – visas först den defensiva enden innan
det offensiva lagets spelstart (A). Därefter följer den första aktionssekvensen (B) som visar att
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enden passrushade. Aktionssekvens två (C) illustrerar spelrörelsemönstret arbetade mot motstånd
och bildserien avslutas med det analyserade spelets sista aktionssekvens där enden sprang (D).

A

B

C

D

Figur 6 – Spel nummer 38 i analysprotokollet. Bild A – den defensiva enden innan spelstart, B – passrush (tB= 0,53 s),
C – arbetar mot motstånd (tC= 1,73 s), D – springer (tD= 3,54 s).

3.4 Kategorisering av spelrörelser
Generellt kan sägas att en förändring av rörelsemönster, förändring av rörelseriktning för kroppens
masscentrum kan ge upphov till att spelrörelsen ändras.
För de utvalda spelarna markerades i cSwing varje förändring av spelrörelsekrav med ett så kallat
bookmark. Därefter protokollfördes varje spel på en skalenlig (1:257) detalj av en fotbollsplan för
att kunna mäta sträckorna som spelarna förflyttade sig. Ett utdrag ur protokollet finns i Tabell 4.
Tiden mellan varje bokmärke angavs i cSwing så att hastigheten i varje sekvens kunde beräknas.
Uppgifterna om spelaktionstyp kategoriserades och matades in i ett excelark tillsammans med
rörelsesträcka, rörelsetid och rörelsehastighet för att kunna systematiseras och redovisas.
Tabell 4 – Ett sammanställt utdrag ur det protokoll som förts över de femtio analyserade spelen. Detta är spel nummer
20 i det sammanlagda protokollet.
Left End
Linebacker
Free Safety

Aktionssekvens 1
Ghost 6- runblock, får kontakt
med T i 45° med näsa-mot-näsa
efter 1,3 m (0,53 s)
Attackerar framåt 2,7 m (1,47 s)
mellan 315°och 0°

Aktionssekvens 2
Arbetade mot motstånd i 1,0 m
(2,53 s)

Aktionssekvens 3

Byter riktning till 45° 3,8 m
(1,00 s)

Slänger sig 90° och får armen
på bollbäraren och faller sedan
omkull (0.84 s)

Back pedal (försvinner ur
bilden) på väg mot bollbäraren
när han dyker upp igen.
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En ”kompassros” användes för att kunna gradera rörelseriktningar.

Figur 7 – 0° var alltid riktat mot motståndarnas målområde och linjen 270° till 90° gick parallellt med bollinjen.

Totalt analyserades 50 spel för att ge ett underlag till metodförsöket. De linjer som delade in planen
i en-yardsdelar gav referenspunkter som avhjälpte de perspektivproblem som annars uppkommer
när avstånd ska mätas från videosekvenser. Varje yard i längdriktning var markerad samt att i sidled
fanns det fasta riktpunkter som kunde användas som referenser. Till exempel är det bestämt i
reglerna för amerikansk fotboll hur långt från sidlinjen den övre delen av siffrorna på planen är,
samt hur stora siffrorna ska vara, vilket gav fasta referenspunkter.

3.5 Diskussion kring mätningar
Uppsatsens arbetssätt har varit underbyggt av positivismens ansats att ersätta bedömningar och
uppskattningar med mätningar.30 Det skall dock tilläggas att samtliga mätningar bygger på
bedömningar av situationer. Att bedöma när ett spel startade för att skapa en startpunkt för varje
händelse var inte svårt och ställde inga större krav på tolkningar. Varje spel inleddes alltid med att
centern passade bollen bakåt till quarterbacken. Däremot blev det en annan sak att bedöma
händelserna efter spelstarten. När skedde kontakt mellan två spelare, när ändrade en spelare riktning
och så vidare. En vidare diskussion om dessa bedömningar kommer att behandlas nedan och i
diskussionsavsnittet.
Uppsatsens ansats var att beskriva spelrörelsekraven för vissa spelare på defensiva positioner i
amerikansk fotboll. Mätningar av rörelsesträckor, rörelsetider och rörelsehastigheter skulle beskriva
arbetssituationen för dessa spelare. Samlingsbegreppet för olika egenskaper som man vill mäta är
variabler och dessa ska kunna anges i måttenheter.31 De ingående variablerna i denna uppsat var
längd (m), tid (s), och hastighet (m×s-1).

30
31

Göran Wallén, ”Vetenskapsteori och forskningsmetodik”, (Lund: Studentlitteratur, 1996), s.27.
Wallén, s. 65.
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Mellan varje bild i analysen gick det 0,03 s. Författarens bedömning om huruvida en ändring i
spelrörelse skedde mellan två bilder vilket gav en marginal på 0,06 s. En genomsnittlig
aktionssekvens för den defensiva enden tog 1,45 s vilket innebar att felmarginalen i upplösningen
blev 4 %. Middle linebackerns genomsnittliga aktionssekvens tog 1,74 s vilket gav en felmarginal
på 3 % och free safetyns 1,88 gav också 3 %. Upplösningen i videosekvenserna blev därför
marginell när det gällde analysen av rörelsemönster.
Alla mätningar i uppsatsen byggde på bedömningar om när en spelaktion började och när den
slutade eller gick över i en annan spelaktion. Dessa mätbara variabler byggde alltså på en
bedömning, en bedömning utan variabel eller måttenhet. Angående utformningen av analysmetoden
så påverkade bedömningsgrunderna av spelaktionerna inte resultatet eller utvärderingen av
metodansatsen. Spelrörelsernas sträckor och tider påverkas av bedömningarna och diskuteras i
uppsatsens diskussionsdel.

3.6 Validitet
För att kunna säga att en mätning har hög validitet ska endast det som avses mätas mätas.32 Det som
uppsatsens metod avsåg att mäta var rörelser. Rörelser kan beskrivas med tid och sträcka som
sedermera ger hastighet. Ur hastighet kan acceleration beräknas, a=dv/dt. Accelerationens betydelse
har beskrivits i kapitel 4.5. Rörelser kan även anges i form av typ av rörelse. Allt detta har
uppsatsen gjort och uppfyller därmed kravet på validitet.
De rörelser som uppsatsen beskrivit är de som författaren uppfattat att de analyserade spelarna
utförde. Ansatsen var just att med metoden finna och sedan beskriva de utförda rörelserna i de olika
spelaktionerna. Att spelarna vid vissa spelaktioner rörde sig i en så kallad shuffle är därför en valid
beskrivning och resultat som stämmer överens med uppsatsens ambition.

3.7 Reliabilitet
Även om författaren försökt göra rättvisa bedömningar på när en spelaktion startade och slutade är
det inte säkert att en annan bedömare kommit fram till samma slutsats. Så undersökningens
reliabilitet bygger på en persons subjektiva bedömningar om start och slut för en spelaktion. Även
mätinstrumenten som använts innehåller systematiska fel vilka kan ge upphov till en lägre
reliabilitet. Filmens tidsupplösning och uppdateringshastighet (30 Hz) tillsammans med mätningar
32

Ibid, s. 67.
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från ett protokoll med skala 1:257 ger i sig upphov till mätfel. I kapitel 9.1.2 kommer en diskussion
föras angående förbättring av reliabiliteten.
För att utvärdera metoden gjordes ett, så kallat, test/re-test på ett (1) spel per position. För den
defensiva enden lottades spel nummer 44 fram, för linebackern 18 och free safetyn nummer 26. I
Tabellerna visas först orginalmätningen sedan resultatet från re-testet samt den reella skillnaden och
den procentuella skillnaden. Diskrepansen i skillnaden mellan test och re-test i Tabell 6 gällande
längden på hoppet diskuteras i resultatdelen, 9.1.4.

Tabell 5 – Redovisning av test/re-test för defensiva endens spel nummer 44.

Sträcka, m
2,0
2,5
0,5 (25 %)

Tid, s
1,03
1,13
0,10 (10 %)

Hastighet, m×s-1
1,9
2,2
0,3 (16 %)

2,3
2,5
0,2 (9 %)

0,80
0,70
0,10 (12 %)

2,9
3,6
0,7 (24 %)

Hoppar (test)
Hoppar (re-test)
Skillnad (%)

1,0
1,5
0,5 (50 %)

0,67
0,63
0,04 (6 %)

1,5
2,4
0,9 (60 %)

Springer (test)
Springer (re-test)
Skillnad (%)

11,7
11,4
-0,3 (3 %)

2,17
2,17
0,00 (0 %)

5,4
5,3
0,1 (2 %)

Blir blockad (test)
Blir blockad (re-test)
Skillnad (%)

1,8
2,0
0,2 (11 %)

1,29
1,27
0,02 (2 %)

1,4
1,6
0,2 (14 %)

18,8
19,9
1,1 (6 %)

5,96
5,90
-0,06 (6 %)

3,2
3,4
0,2 (6 %)

Spelrörelse
Passrush (test)
Passrush (re-test)
Skillnad (%)
Tar sig an cutblock (test)
Tar sig an cutblock (re-test)
Skillnad (%)

Total arbetssträcka (test)
Total arbetssträcka (re-test)
Skillnad (%)

19

Tabell 6 – Redovisning av test/re-test för linebackerns spel nummer 18.

Spelrörelse
Passdrop (test)
Passdrop (re-test)
Skillnad (%)

Sträcka, m
14,2
15,0
0,8 (6 %)

Tid, s
3,90
4,35
0,45 (12 %)

Hastighet, m×s-1
3,6
3,4
0,2 (6 %)

Springer (test)
Springer (re-test)
Skillnad

25,0
25,6
0,6 (2 %)

4,36
3,91
-0,45 (10 %)

5,7
6,5
0,8 (14 %)

Total arbetssträcka (test)
Total arbetssträcka (re-test)
Skillnad (%)

39,2
40,6
1,4 (4 %)

8,26
8,26
0,00 0 %)

4,7
4,9
0,2 (4 %)

Tabell 7 – Redovisning av test/re-test för free safetyns spel nummer 26.

Sträcka, m
5,0
5,0
0 (0 %)

Tid, s
1,88
1,88
0,00 (0 %)

Hastighet, m×s-1
2,7
2,7
0,0 (0 %)

Vänder upp (test)
Springer (re-test)
Skillnad

4,7
5,0
0,5 (11 %)

1,28
1,28
0,00 (0 %)

3,7
3,9
0,2 (5 %)

Total arbetssträcka (test)
Total arbetssträcka (re-test)
Skillnad (%)

9,7
10,0
0,3 (10 %)

3,16
3,16
0,00 (0 %)

3,1
3,2
0,1 (3 %)

Spelrörelse
Backpedal (test)
Backpedal (re-test)
Skillnad

3.8 Statistik
Endast beskrivande statistik har använts: medelvärdet (µ) variationsbredden (R) medianvärdet (Md)
har angetts när så varit relevant. Procentsatser har använts för att beskriva hur ofta en typ av
spelaktion förekommit i en aktionssekvens/er. De flesta beräkningar har gjorts med Excel och de
inbyggda funktionerna för beräkning av division, medelvärde och medianvärde som finns i
programvaran.
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4 Resultat
4.1 Disposition av resultatdelen
Efter en sammanfattning av de viktigaste resultaten så presenteras varje position, defensiv end,
linebacker och free safety var för sig. Först beskrivs rörelseaktionerna för respektive position i form
av ett flödesschema, Tabell 9, Tabell 12 och Tabell 18. Därefter görs en redovisning av de
viktigaste spelrörelserna för den positionen och dess karaktäristika.

4.2 Översikt av resultaten
Av de femtio spelen som analyserades var fördelningen 30 passningsspel (60 %) och 20 springspel
(40 %). Den första händelsen efter spelstarten (aktionssekvens 1) innebar för defensive enden att
han kommer att passrusha i 68 % av fallen. Free safetyn kom att springa baklänges (backpedal) i 78
% av alla spel och linebackern gjorde ett runread i 40 % av spelen.
Som en andra aktionssekvens arbetade defensiva enden mot motstånd i 68 % av spelen. Free safetyn
sprang i 64 % av fallen och linebackerns vanligaste spelaktion var också att springa, det gjorde han i
36 % av spelen.
I den tredje aktionssekvensen var den vanligaste aktionen för de studerade spelarna att springa.
Defensive enden sprang i 47 % av spelen medan siffran för free safetyn var 58 % och linebackern
64 %.
Förenklat kan sägas att både endens och safetyns första och andra spelaktioner är lika från spel till
spel medan linebackern hade en större variation av spelaktioner. Nedan redovisas respektive
position med avseende på frekvens av spelrörelsemönster och rörelsetid, rörelsesträcka och
rörelsehastighet.

4.3 Ordlista
Löpande i texten förklaras vissa uttryck som författaren inte anser vara vedertagna. I bilaga 2 finns
även en ordlista.
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4.4 Defensiv end
Den defensive enden passrushar i 68 % av spelen som första spelaktion. I de fallen det anfallande
laget i studien passade blev siffran för passrush 93 %. I den andra aktionssekvensen arbetade enden
mot motstånd i 68 % av de totala spelen samt i 63 % av passpelen och 75 % av springspelen. Enden
sprang i 47 % av det totala antalet spel i aktionssekvens 3, vid passpel 46 % och springspel 50 %.
Att det blir en fjärde aktionssekvens för enden sker i 16 av 50 spel, 32 %. I 50 % av de 16 spelen
sprang enden.

Tabell 8 – Ett flödesschema för den defensiva endens aktionstyper i de olika sekvenserna under spelet. Först redovisas
passpel respektive springspel sedan den sammanlagda frekvensen oberoende av offensiv strategi.

Aktionssekvens 1
Passpel
Passrush
Slant
Shuffle
Totalt=

28
1
1
30

Aktionssekvens 2
Passpel
Arbetade mot motstånd
Cutblock, tar sig an
Cutblock, faller
Hoppar
Pass rush
Shuffle
Totalt=

19
5
3
1
1
1
30

Aktionssekvens 3
Passpel
Springer
Hoppar
Arbetade mot motstånd
Vänder medsols
Får upp handen
Joggar
Springer med motstånd
Totalt=

13
6
4
2
1
1
1
28

Springspel
Runblock, tar sig an
Passrush
Shuffle
Slant
Total=
Springspel
Arbetade mot motstånd
Springer
Optionsansvar

Totalt=

7
6
5
2
20

15
4
1

Pass- och springspel
Passrush
Runblock, tar sig an
Shuffle
Slant
Totalt=

34
7
6
4
50

Pass- och springspel
Arbetade mot motstånd
Cutblock, tar sig an
Springer
Cutblock, faller
Övrigt

34
5
4
3
4

20

Totalt=

50

Springspel
Springer
Springer med motstånd
Shuffle
Tacklar

6
3
2
1

Pass- och springspel
Springer
Hoppar
Arbetade mot motstånd
Springer med motstånd
Övrigt

19
6
4
4
7

Totalt=

12

Total=

40
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Aktionssekvens 4
Passpel
Springer
Hoppar
Arbetade mot motstånd
Tacklar
Faller
Totalt=

6
2
2
2
1
13

Aktionssekvens 5
Passpel
Springer
Totalt=

2
2

Springspel
Springer
Tacklar

2
1

Totalt=

3

Springspel

Totalt
Springer
Tacklar
Hoppar
Arbetade mot motstånd
Övrigt
Totalt=
Totalt
Springer

Totalt=

0

Totalt=

8
3
2
2
1
16

2
0

Enden arbetade i genomsnitt 4,61 s per spel, rörelsesträckan är 12,4 m och medelhastigheten 2,5
m×s-1 (n=50).

4.4.1 Endens första aktionssekvens - passrush
Den vanligaste inledande aktionen för defensiva enden i de analyserade spelen är att passrusha, 68
%. Medelvärdet för sträckan på de 34 passrush-aktionernas var 2,5 m (1,3-4,8 m), tiden 1,04 s (0,71,70 s) vilket ger en medelhastighet på 2,4 m×s-1 (0,9-4,8 m×s-1) och en medelacceleration på. Den
vanligast löpta sträckan, 32 % av spelen, vid en passrush är mellan 2,0-2,4 m. Medianvärdet ligger
på 2,3 m.

Figur 8 – Figuren visar fördelningen av passrusherna på längdintervall av 0,5 m.
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När det anfallande laget sprang med bollen blev endens aktionsmönster mer varierat jämfört med
om det blev en passning. När det anfallande laget passade passrushade enden i 93 % av fallen. Vid
springspel blir fördelningen: tog sig an runblock 35 %, passrush 30 %, shuffle 25 % och slant 10 %.
Passrush finns redovisat enligt ovan medan runblock och shuffle ser ut enligt tabell 10 och 11.

Tabell 9 – Redogörelse för uppmätta värden vid möte av runblock som rörelsemönster.

n=7
Medelvärde, µ Variationsbredd, min-max Medianvärde, Md
1,0
0,5-1,8
1,0
Sträcka, m
0,61
0,50-0,84
0,53
Tid, s
1,6
0,9-2,5
1,5
Hastighet, m×s-1
Tabell 10 – Redogörelse för uppmätta värden vid shuffle som rörelsemönster.

n=5
Medelvärde, µ Variationsbredd, min-max Medianvärde, Md
2,9
1,7-4,0
3,0
Sträcka, m
1,43
1,17-1,77
1,40
Tid, s
-1
2,0
1,5-2,6
1,9
Hastighet, m×s
I de två fallen som enden slantar är sträckan 1,8 m (1,0-2,6 m), tiden 0,77 s (0,50-1,03 s) och
hastigheten 2,2 m×s-1 (2,0-2,5 m×s-1).

4.4.2 Endens spelaktion – arbeta mot motstånd
I den andra aktionssekvensen var 68 % (n=34) att arbeta mot motstånd. Sammanlagt var antalet
sekvenser där enden arbetade mot motstånd 37. Medelvärdet för sträckan de 37 gångerna som
enden arbetade mot motstånd var 3,7 m (0,0-13,3 m), tiden 1,76 s (0,37-4,17 s) och medelhastighet
2,1 m×s-1 (0,0-5,0 m×s-1). I 89 % av fallen då enden arbetade mot motstånd var arbetstiden mellan
0,00-2,99 s (se Figur 9). Medianvärdet ligger på 1,73 s.
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Figur 9 – Figuren visar fördelningen av arbetstiderna på tidsintervall av 1,0 s.

Övriga spelaktioner i andra sekvensen var för enden att ta sig an en cutblock 16 %, sprang 8 % och
övrigt 8 %.

4.4.3 Endens spelaktion – sprang
I de efterföljande aktionssekvenserna 3, 4 och 5 är 29 av 58, 50 %, spelaktioner där enden sprang.
Lägger vi till de spelaktioner i andra aktionssekvensen där enden sprang blir antalet 33 stycken (se
Figur 10). Medelvärdet för sträckan av löpningarna är 8,7 m (1,3-25,4 m), tiden 2,24 s (0,60-4,50 s)
vilket ger hastigheten 3,9 m×s-1 (1,7-6,1 m×s-1). Medianvärdet för spelaktionerna var 8,2 m, 2,53 s
och 3,4 m×s-1.

Figur 10 – Från de spelaktioner där enden sprang ligger 36 % av aktionerna mellan 1,0-3,9 m och 27 % mellan 7,0-10,9
m.
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4.5 Middle linebacker
Linebackern har en mer varierad ”arbetsmiljö” än enden och safetyn. I den första aktionssekvensen
har linebackern nio stycken olika spelaktioner. Enden har tre och free safetyn fem stycken. I den
andra aktionssekvensen har linebackern tolv stycken olika spelaktioner. Enden har åtta och free
safetyn sju stycken. Vanligast för linebackern i första aktionssekvensen är att göra ett runread, 48
%, och i andra och tredje att springa, 36 % respektive 56 %

Tabell 11 – Ett flödesschema för middle linebackerns aktionstyper i de olika sekvenserna under spelet. Först redovisas
passpel respektive springspel sedan den sammanlagda frekvensen oberoende av offensiv strategi.

Aktionssekvens 1
Passpel
Runread
Passdrop
Readstep
Shuffle
Blitzar
Springer
Backpedal
Crossover
Pass read
Totalt=

9
5
4
4
3
2
1
1
1
30

Aktionssekvens 2
Passpel
Springer
Passdrop
Backpedal
Arbetade mot motstånd
Shuffle
Passdrop med shuffle
Run read
Crossover
Stannar för domare
Totalt=

9
7
3
2
2
1
1
1
1
27

Aktionssekvens 3
Passpel
Springer
Arbetade mot motstånd
Ass. tackling
Faller omkull
Blir blockad
Tacklar
Joggar
Backpedal
Totalt=

13
2
2
1
1
1
1
1
22

Springspel
Runread
Crossover
Passdrop
Readstep

15
2
2
1

Totalt= 20
Springspel
Springer
Arbetade mot motstånd
Tackling
Blir blockad
Lägger sig på hög
Springer med motstånd
Passdrop
Totalt=
Springspel
Springer
Tacklar
Ass. tackling
Hoppar
Passdrop

8
6
2
1
1
1
1
20

5
2
1
1
1

Totalt=

10

Pass- och springspel
Run read
Pass drop
Read step
Shuffle
Övrigt

24
7
5
4
10

Totalt= 50
Pass- och springspel
Springer
Arbetade mot motstånd
Passdrop
Backpedal
Övrigt

Totalt=
Pass- och springspel
Springer
Tacklar
Ass. tacklingar
Arbetade mot motstånd
Övrigt

Totalt=

17
8
8
3
11

47

18
3
3
2
6

32
26

Aktionssekvens 4
Passpel
Springer, 3
Hoppar, 2
Bryter ner, 1
Passdrop, 1
Passpel, n=7
Aktionssekvens 5
Passpel
Springer, 2
2
Tacklar, 1
1
Totalt= 3

Springspel

Pass- och springspel
Springer, 3
Hoppar, 2
Bryter ner, 1
Passdrop, 1
Totalt, n=7

Springspel, n=0
Springspel

Totalt=

0

Pass- och springspel
Springer, 2
2
Tacklar, 1
1
Totalt= 3

Linebackern arbetade i genomsnitt 4,62 s per spel, rörelsesträckan är 13,8 m och medelhastigheten
3,0 m×s-1 (n=50).

4.5.1 Linebackerns första aktionssekvens - runread
Den vanligaste inledande aktionen för linebackern i de analyserade spelen är att göra ett runread, 48
%. Medelvärdet för de 24 runread-aktionerna var sträcka 3,0 m (0,9-7,9 m), tiden 1,54 s (1,00-2,67
s) vilket ger en medelhastighet på 1,9 m×s-1 (0,7-3,5 m×s-1). Den vanligaste sträckan, 87 % av
spelen, vid en passrush är mellan 1,0-4,9 m. Medianvärdet ligger på 2,7 m.

Figur 11 – Figuren visar fördelningen av passrusherna på längdintervall av 2,0 m.
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4.5.2 Övriga rörelsemönster för linebackern i första aktionssekvensen
Tabell 12 – Redogörelse för uppmätta värden när linebackern tog en passdrop som initial rörelseaktion.

n=7
Medelvärde, µ Variationsbredd, min-max Medianvärde, Md
5,8
2,5-13,4
5,3
Sträcka, m
2,56
1,74-3,58
2,53
Tid, s
2,3
1,2-3,8
2,2
Hastighet, m×s-1
Tabell 13 – Redogörelse för uppmätta värden när linebackern tog ett readstep som initial rörelseaktion.

n=5
Medelvärde, µ Variationsbredd, min-max Medianvärde, Md
0,5
0,0-0,9
0,9
Sträcka, m
0,96
0,60-1,17
1,04
Tid, s
0,5
0,0-1,1
0,8
Hastighet, m×s-1
Tabell 15 – Redogörelse för uppmätta värden när linebackern shufflade som initial rörelseaktion.

n=4
Medelvärde, µ Variationsbredd, min-max Medianvärde, Md
3,7
2,0-7,9
2,5
Sträcka, m
1,98
1,57-2,77
1,79
Tid, s
1,9
1,1-2,8
1,5
Hastighet, m×s-1

4.5.3 Linebackerns spelaktion – att springa
I de övriga aktionssekvenserna, 2-5, var 45 % av spelaktionerna för linebackern att springa.
Medelvärdet för de 40 gångerna som linebackern sprang var sträckan 9,8 m (0,9-26,4 m), tiden 2,23
s (0,50-6,17 s) och medelhastighet 4,4 m×s-1 (1,6-5,0 m×s-1). I 62 % av fallen då linebackern sprang
var sträckan mellan 3,0-9,99 s (se Figur G). Medianvärdet ligger på 8,1 m.
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Figur 12– Figuren visar fördelningen av arbetstiderna på tidsintervall av 1,0 m.

4.5.4 Rörelsemönster för linebackern vid passningsspel
Vid passningsspel så ändrade linebackern sin initiala spelaktion oftast till en av två reaktioner i den
analyserade matchen. I nio av 27 (33 %) passpelssekvenser var den andra aktionen att linebackern
sprang. Nästa lika ofta sju av 27 (26 %) ändrade linebackern till en passdrop

Tabell 14 – Redogörelse för uppmätta värden när linebackern gjorde en passdrop som andra rörelseaktion.

n=7
Medelvärde, µ Variationsbredd, min-max Medianvärde, Md
5,9
2,3-12,2
3,3
Sträcka, m
1,50
0,37-2,62
1,97
Tid, s
-1
3,9
1,5-6,2
4,6
Hastighet, m×s
Övriga rörelseaktioner var tre gånger då linebackern sprang baklänges (11 %), två gånger då
linebackern arbetade mot motstånd (7 %), två gånger shuffle (7 %), vardera en gång (4 %):
passdrop med shuffle, run read, crossover samt en gång då han behövde stanna för att inte springa
in i domaren.

4.5.5 Rörelsemönster för linebackern vid springspel
Vid springspel var fortfarande att springa den vanligaste förändringen av rörelseaktion, 40 %. Att
arbeta mot motstånd stog för 30 % av spelaktionerna i andra aktionssekvensen.
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Tabell 15 – Redogörelse för uppmätta värden när linebackern arbetade mot motstånd som andra rörelseaktion.

n=6
Medelvärde Variationsbredd, min-max Medianvärde, Md
2,6
0,0-5,0
2,5
Sträcka, m
1,67
0,20-3,47
1,60
Tid, s
1,6
0,9-6,9
1,9
Hastighet, m×s-1
Som andra rörelseaktion tacklade linebackern två gånger (10 %), blev blockad en gång, lade sig på
högen av tacklare en gång, passdroppade en gång och sprang med motstånd en gång.
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4.6 Free Safety
Free safetyn, liksom enden, har ett enklare initialt rörelsemönster jämfört med linebackern. På 78 %
av spelen inleder safetyn med att springa baklänges (backpedal). Fördelat på passpelen, 77 %, och
springspelen, 80 %. I den andra aktionssekvensen försvann tyvärr safetyn ur bilden i nästan vart
fjärde fall, 24 %. Exkluderande de spelen där safetyn försvann ur bild var den vanligaste
rörelseaktionen att springa, 64 %. Av de kvarvarande spelen i aktionssekvens tre var att springa
vanligast, 50 %.
Tabell 168 – Ett flödesschema för free safetyns aktionstyper i de olika sekvenserna under spelet. Först redovisas
passpel respektive springspel sedan den sammanlagda frekvensen oberoende av offensiv strategi.

Aktionssekvens 1
Passpel
Backpedal
Attackerar
Hoppsasteg
Shuffle
Stuttersteps
Syns ej
Aktionssekvens 2
Passpel
Springer
Passdrop
Shuffle/crossover
Crossover
Stuttersteps
Vänder upp
Försvinner ur bil
Totalt=
Aktionssekvens 3
Passpel
Springer
Shuffle
Kontrollerat framåt
Totalt=
Aktionssekvens 4
Passpel
Bryter ner
Totalt=

23
1
1
1
1
3
30

14
2
1
1
1
1
6
27

5
1
1
7

1
1

Springspel
Backpedal
Attackerar
Hoppsasteg
Shuffle/crossover
Försvinner ur bild
Totalt=
Springspel
Springer
Shuffle
Vänder upp
Passdrop
Försvinner ur bild

Totalt=

16
1
1
1
1

39
2
2
2
5

20

Totalt=

50

7
3
2
1
5

Pass- och springspel
Springer
Shuffle, Shuffle/crossover
Passdrop
Vänder upp
Övrigt

21
5
3
3
13

18

Totalt=

45

Springspel
Backpedal
Crossover
Springer
Kontrollerat framåt
Totalt=

2
1
1
1
5

Springspel
Springer
Tacklar

1
1
Totalt=

Pass- och springspel
Backpedal
Attackerar
Hoppsasteg
Shuffle, shuffle/crossover
Övrigt

2

Pass- och springspel
Springer
Kontrollerat framåt
Shuffle, crossover
Backpedal
Totalt=

6
2
2
2
12

Pass- och springspel
Bryter ner
Tacklar
Springer
Totalt=

1
1
1
3
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Aktionssekvens 5
Passpel
Tacklar
Totalt=

Springspel
1
1

Totalt=

0

Pass- och springspel
Tacklar
Totalt=

1
1

Free safetyn arbetade i genomsnitt 3,99 s per spel, rörelsesträckan är 12,6 m och medelhastigheten
3,2 m×s-1 (n=35)33.

4.6.1 Free safetyns första aktionssekvens - backpedal
Den vanligaste inledande aktion för free safetyn i de analyserade spelen var att springa baklänges,
backpedal, 78 %. Medelvärdet för de 41 baklängeslöpningarna var 6,3 m (0,9-26,4 m) för sträckan,
tiden 2,15 s (0,50-6,17 s) vilket gav en medelhastighet på 2,9 m×s-1 (1,6-7,6 m×s-1). Den vanligaste
sträckan, 78 % av spelen, var vid en backpedal mellan 2,0-9,9 m. Medianvärdet ligger på 6,1 m.

Figur 13 – Figuren visar fördelningen av passrusherna på längdintervall av 2,0 m.

4.6.2 Free safetyns spelaktion – sprang
I de övriga aktionssekvenserna var 46 % av spelaktionerna för safetyn att springa. Medelvärdet för
de 28 gångerna som safetyn sprang var sträckan 8,1 m (0,9-19,3 m), tiden 1,97 s (0,33-4,20 s) och

33

Anledningen till att det antalet spel för safetyn är lägre än den totala mängden beror på att spelaren försvinner ur bild i
de övriga spelen vilket leder till att värden för dessa spel inte går att få.
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medelhastighet 4,1 m×s-1 (1,2-7,1 m×s-1). I 61 % av fallen då safetyn sprang var sträckan mellan
3,0-8,99 s (se Figur G). Medianvärdet ligger på 6,6 m.

Figur 14 – Figuren visar fördelningen av arbetstiderna på tidsintervall av 1,0 m.

4.6.3 Övriga rörelsemönster för free safetyn
Free safetyns främsta spelaktioner var initialt att ”springa baklänges” mot egen mållinje (bort från
spelstarten) och sedan att springa. Dessa rörelseaktioner täcker in 73 % av samtliga spelaktioner.
Shuffle, shuffle/crossover och crossover är spelaktioner som liknar varandra och tillsammans
förekommer i 8 % av de analyserade spelen, nio stycken.
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4.7 Resultatsammanfattning
4.7.1 Kvantitativ beskrivning av spelaktioner
Enden arbetade i genomsnitt 4,61 s per spel, arbetssträckan är 12,4 m och medelhastigheten 2,5
m×s-1 (n=50). Den defensive enden passrushar i 68 % av spelen som första spelaktion. I den andra
aktionssekvensen arbetade enden mot motstånd i 68 % av de totala spelen. I de efterföljande
aktionssekvenserna sprang enden i 50 % av fallen.
Linebackern arbetade i genomsnitt 4,35 s per spel, arbetssträckan var 13,7 m och medelhastigheten
3,0 m×s-1 (n=50). Linebackern har en mer varierad ”arbetsmiljö” än enden och safetyn. I den första
aktionssekvensen hade linebackern nio stycken olika spelaktioner. I den andra aktionssekvensen
hade linebackern tolv stycken olika spelaktioner. Vanligast för linebackern i första
aktionssekvensen var att göra ett runread, 48 %, och i andra och tredje att springa, 36 % respektive
56 %.
Free safetyn arbetade i genomsnitt 4,38 s per spel, arbetssträckan är 14,7 m och medelhastigheten
3,3 m×s-1 (n=35). På 78 % av spelen inledde safetyn med att springa baklänges (backpedal).
Exkluderande de spelen där safetyn försvinner ur bilden var den vanligaste rörelseaktionen att
springa, 64 %. Av de kvarvarande spelen i aktionssekvens tre var att springa vanligast, 50 %.

4.7.2 Kvalitativa skillnader i spelaktioner
Linebackern har en mer varierad ”arbetsmiljö” än enden och safetyn. I den första aktionssekvensen
hade linebackern nio stycken olika spelaktioner. Enden hade tre och free safetyn fem stycken. I den
andra aktionssekvensen hade linebackern tolv stycken olika spelaktioner. Enden hade åtta och free
safetyn sju stycken.
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5 Diskussion
5.1 Metodens generaliserbarhet
Huvudansatsen i arbetet var att arbeta fram en metod för analys av spelrörelsekrav för amerikansk
fotboll och testa denna i en deskriptiv analys. Metoden testades genom analys av femtio spel från en
match i amerikansk fotboll med avseenden på tre olika defensiva spelare. Det är uppenbart att den
deskriptiva analysen lett till beskrivningar av rörelsetider, rörelsesträckor, rörelsehastigheter och
spelaktioner för de analyserade spelarna. För att kunna visa på en generaliserbarhet av metoden i ett
bredare perspektiv bör den användas på fler positioner, till exempel offensiva positioner/spelare.
Trots att detta inte varit aktuellt i detta arbete vågar författaren påstå att oavsett vilken position eller
match som valts kan en beskrivning av spelrörelsekrav för analyserad position fås fram med använd
metod därför att metoden är neutral i förhållande till vilken rörelse som skall beskrivas. Både
kvantitativa mått och kvalitativa bedömningar kan göras med utarbetad analysmetod.
Trots att analysen är begränsad i spelarkategori, nivå, spelomfattning och spelstrategi så kan den
ändå ge en antydan om var tyngdpunkten i olika spelrörelsekrav ligger. Denna typ av information är
användbar för en fysträningscoach i designen av träning för den aktuella spelarkategorin (se nedan)

5.1.1 Resultatanalys – strategins påverkan på resultaten
Ett viktigt påpekande angående resultaten i undersökningen är att de trots allt är specifika för just de
femtio analyserade spelen i just den analyserade matchen. Alla lag är unika strategiskt sett beroende
på tränarnas val av spelaktioner och spelstrategi. Spelarnas inverkan på strategi är också olika från
lag till lag. I den analyserade matchen hade försvarstränaren valt en strategi för att stoppa just det
lag som de mötte. Den offensiva strategin byggde på passpel. Hade majoriteten av spelen varit
springspel hade kanske det defensiva laget anpassat sig på ett annat sätt och andra värden hade
erhållits.

5.1.2 Resultatanalys – accelerationer och rörelsehastighet
De låga genomsnittshastigheterna för de analyserade spelen 2,5 m×s-1 (defensive end), 3,0 m×s-1
(linebackern) och 3.3 m×s-1 (free safetyn) vill författaren förklara med de sammansatta
rörelsemönstren som spelarna utförde samt de korta sträckor som varje aktionssekvens höll på. En
sprinter på 100 meter reagerar på startskottet men förflyttar sig sedan rakt fram utan hinder på väg
mot mål. De analyserade spelarna reagerar i varje spelsekvens på vad de anfallande spelarna gör
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och reagerar därefter. Vissa delar av spelaktionerna blir därmed snabba medan andra blir
långsamma. Den defensiva endens acceleration vid passrush är 2,3 m·s-2, linebackern accelererar
vid run read med 0,8 m·s-2 när free safetyn vänder från backpedal till att springa gör han det med 1,8
m·s-2. Det är de enskilda delarna i varje spel som är intressant för en tränare att analysera snarare än
en hel spelsekvens på grund av de olika variationer av sekvenser som spelrörelserna bildar inom ett
spel i amerikansk fotboll.

5.1.3 Resultatanalys – test/re-test
I test/retestet uppenbarade sig en iögonenfallande diskrepans. Skillnaden mellan test och re-test för
den defensiva endens hopp var 0,5 m (1,0 m -1,5 m; 50 %), och tiden 0,04s (0,67 s - 0,63 s; 6 %),
vilket gav ett ackumulerat fel på hastigheten av 60 %, från 1,5 m×s-1 till 2,4 m×s-1.34 Men om en
tränare får reda på att, till exempel, en passrush har ett medelvärde på arbetssträckan på 2,5 m (1,3
m - 4,8 m) så faller ju även en 50-procentig skillnad av medelvärdet inom de gränserna som den
gjorda analysen kommit fram till att passrushen har. Vid längre sträckor skulle en hög felprocent ge
större reella fel. På de längre sträckorna ger dock en eller två millimeters felbedömning av spelarens
position på skalritningen inte lika stora procentuella fel.

5.2 Metodens begränsningar och förbättringar
Några andra, men inte så stora, diskrepanser fanns även på andra ommätningar. Detta bör inte
uppfattas som ett större problem med metoden utan snarare med möjligheten att analysera
materialet. Kamerans vinkel till objektet, avstånden från kamera till analyserad spelare och sedan
skalritningen (1:257) för mätning av arbetssträcka ger här de stora felen. Varje millimeter på
skalritningen ger ca 0,25 meter i verkligheten. På en sträcka som är 1 meter ger 1 millimeters
felanalys av filmatmateriel ett 25-procentigt fel. Dessa problem skulle kunna avhjälpas med
inzoomning på den spelare som ska analyseras. Vinkelräta filmvinklar mellan kamera och
analyserad spelare samt gärna högre belägna kameror skulle ge bättre möjligheter att bestämma var
på planen spelaren befinner sig vid en given tidpunkt. En höghastighetskamera för skarpare
bildupplösning av snabba rörelser skulle ge en bättre möjlighet att sätta exaktare brytpunkter mellan
rörelser.
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Test/re-test för ”Hoppar”, tabell 5, sid 23.
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5.2.1 GPS
Användningen av GPS är tidigare använd för analys av rörelsemönster inom orientering.35 Genom
att utrusta spelare i amerikansk fotboll med GPS för mätning av rörelsesträckor skulle, förmodligen,
exaktare mätningar kunna göras. Tillsammans med den rörelsetidsanalys som använts i uppsatsen
finns möjligheten till exaktare mätningar av hastighet och acceleration. Genom att realtidsfilma en
match för att erhålla relationen arbetstid/vilotid samt använda blodlaktatmätningar och/eller
pulsmätare skulle ytterligare information om spelrörelsekrav kunna erhållas för att ge en ännu bättre
bild av de fysiologiska kraven på amerikansk fotboll.

5.2.2 Konsensus kring ändring av spelaktion
Ytterligare ett sätt att förbättra analysmetoden skulle vara att samla en grupp av tränare/experter för
att skapa en konsensus kring tolkning av olika spelaktioner. För att kunna generalisera och sprida
metoden måste situationer uppfattas på liknande sätt oberoende av vem som tolkar situationen. En
grundläggande förståelse för biomekaniska principer hos den grupp som ges tolkningsföreträde är
också nödvändig för att kunna bedöma, till exempel, när en spelare byter riktning eller spelaktion.
Inzoomade film-/videoupptagningar av enskilda spelare skulle underlätta en sådan analys. Då skulle
ledvinklar och vinkelhastigheter kunna mätas respektive beräknas i enskilda rörelser

5.3 Metodens konsekvenser vid träning
En av de viktigaste uppgifterna för en spelarpositions tränare är att förbereda sina spelare på de
situationer som uppkommer i en match. Med resultaten från uppsatsens beskrivning av
spelrörelsekrav skulle övningar kunna styras så att frekvensen av övningar som tränar ”arbeta mot
motstånd” motsvarar bilden av en match. Övningars tid, sträcka och hastighet kan också styras med
resultaten från analysen. Att kunna vara så effektiv som möjligt med träningstid är något som de
flesta tränare försöker och då blir en analys av hur ofta en spelaktion förekommer av stor vikt för att
öva på rätt saker.
Med hjälp av analysen av aktionssekvensernas spelrörelsetyper och dess olika rörelsesträckor,
rörelsetider och rörelsehastigheter kan även tränaren ta fram tester som motsvarar det arbete som
spelaren utför på planen i en match. Analysen av spelrörelsetyper leder även fram till en förståelse
för vilka relevanta tester som tränaren bör använda sig av för att utvärdera sina spelare.
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Peter Larsson, Karin Henriksson-Larsén, "The use of dGPS and simultaneous metabolic measurements during
orienteering", Medicine and science in sports and exercise, 11(2001:33, Nov), pp.1919-24.
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För spelares fysträning är analyser av spelrörelsekrav en byggsten för att kunna förbättra träningen.
I vilka rörelseplan rör sig spelarna och hur kan detta simuleras i form av övningar? Analysmetoden
som använts i uppsatsen har tagit fram variabler på arbeten som kan ligga till grund för övningars
längd och intensitet. Om en kvalitativ bedömning läggs till analysen av en spelare kan detta leda till
en styrning av övningar som förbättrar dåliga rörelsemönster eller förstärker bra rörelsemönster.
När fystränaren ska utforma träningsprogram som så nära som möjligt simulerar matchsituation
måste förståelsen vara grundläggande och därför kan en analys efter uppsatsens modell fungera som
grund.

5.4 Metodens anknytning till tidigare forskning
Kraemer och Gotschalk redovisar data som visar att ett spel, på collegenivå, håller på i genomsnitt
5,49 s (1,87 till 12,88 s).36 De analyserade spelarnas arbetstider i denna undersökning faller inom
spannet för resultaten i den undersökningen.
Tydligare än vad skillnaderna i rörelsesträcka, rörelsetid och rörelsehastighet ger så visar skillnaden
i mängden olika spelaktioner på olikheterna som de tre olika positionerna har. ”The positionspecific tasks required of football players tend to determine the characteristics the players
possess”.37 Linebackern blir en ”hybrid” mellan enden och safetyn och deltar på ett mer
mångfasetterat sätt i spelets olika aktionssekvenser. Detta görs också tydligt i den redovisning av
testvärden och antropometri som tagits från Secora et.al.38 Linebackern ligger mellan defensive
linjemän och defensiva backar i alla tester/mätningar av absoluta värden.
I en artikeln av Nilsson et al. används video för att i efterhand mäta längd på sekvenser under
brottningsmatcher.39 I den studien användes video för att mäta längden på sekvenser av arbete
respektive vila i analyserade brottningsmatcher. I en artikel av Spencer et al. undersöktes ett
australiensiskt manligt landhockeylag med en metod som är mycket likt denna studies
tillvägagångssätt.40 Två kameror användes för att täcka spelfältet och spelare följdes och kartlades
med avseende på kategoriserade rörelsemönster. Samma tillvägagångssätt användes i en artikel av
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Matt Spencer, Steven Lawerence, Claire Rechichi, David Bishop, Brian Dawson, Carmel Goodman, “Time-motion
analysis of elite field hockey, with special reference to repeated-sprint activity”, Journal of Sports Sciences, 22 (2004),
pp. 843-850.
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Duthie et al. gällande analys av rugbyspelare.41 Metoden har således använts inom andra idrotter
och vetenskapliga artiklar publicerats, men hittills har författaren inte funnit någon artikel med
amerikansk fotboll som analyserad idrott.

5.5 Framtida forskning
I uppsatsen syfte framhålls en vilja att utveckla en metod för att fördjupa kunskapen om amerikansk
fotboll. Här tycker författaren att ansatsen har varit lyckad. Värden på spelaktioner som varken
hittats i litteratur eller artiklar har lett till en ny kunskap om de olika positionerna. Att insamla
kunskap på detta sätt kan förhoppningsvis leda till en ny förståelse för de spelrörelsekrav som ställs
på spelarna. Begränsningen i antalet analyserade spel och den något grunda analysen är relaterat till
bredden av observerade spelare och bör kunna förbättras i framtida undersökningar.
Filmmaterialet innehåller begränsningar. Bättre kvalité på filmen ger större möjligheter till korrekta
bedömningar. Att safetyn försvinner ur bild ger en sämre möjlighet till studie av just den positionen.
Önskvärt vore om filmen mer kunde inriktas på just den positionen som ska analyseras.
För att få ytterligare djup bör dock fortsatt forskning med denna metod inrikta sig på en position
och fler analyserade sekvenser. Till exempel skulle den defensive enden kunna studeras i flera
matcher med lag med olika anfallsstrategier. Då skulle ett bredare spektrum av aktionssekvenser
kunna analyseras och en djupare beskrivning av varje spelaktion erhållas. Med de då framtagna
värdena skulle övningar med taktisk, teknisk och fysiologisk inriktning kunna tas fram. ”The hope
for greater study of American Football in the future will help to ensure a greater understanding of
the game and ultimately help sport medical and sport science professionals make better decisions
for the good of the player”.42

5.6 Slutsats
Den av studien framtagna metoden ger tränare i amerikansk fotboll ett verktyg för att analysera de
krav som ställs på spelarna i form av olika typer av spelaktioner samt dess temporala mönster. Med
vilken frekvens används olika typer av spelrörelser och hur ser de ut. Den fördjupade kunskapen
kan tränare använda för att bättre styra innehållet i sina träningar.
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Grant Duthie, David Pyne, Sue Hooper, “Time motion analysis of 2001 and 2002 super 12 rugby”, Journal of Sports
Sciences, 23 (2005:5), pp. 523-530.
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Studien har också visat att metoden kan generera resultat genom att visa på de spelrörelsekrav som
ställdes på analyserade defensiva spelare i 50 spel från en match i amerikansk fotboll. Förslag på
vidare utveckling för att förbättra analysverktyget finns också föreslagna i studien.
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Bilaga 1: Käll- och litteratursökning
Vad?
Ämnesord
American Football
Football
Work time
Movement
Pattern
Match analysis
Time motion analysis

Synonymer

Varför?
Med en bred sökning på ovanstående söksträngar i databasen SportDiscus efter artiklar relevanta till
uppsatsen ämne hittades artiklar som kunde användas för att ge bakgrund till studien samt även
kunna underbygga metodutvecklingen.

Hur?
Databas
SportDiscus
SportDiscus
SportDiscus
SportDiscus
SportDiscus
SportDiscus
SportDiscus

Söksträng
American football
Football AND work time
Football AND duration
Football AND movement
Football AND pattern
Football AND match analysis
Time motion analysis

Antal träffar
108
0
34
112
148
54
51

Antal relevanta träffar
3
0
1
8
7
6
46

Kommentarer
Det var svårt att hitta relevanta undersökningar som behandlade ämnet amerikansk fotboll. En
breddning av söksträngen var enda chansen att hitta artiklar relaterade till ämnet. Det var också
svårt att begränsa sökningarna till att endast gälla amerikansk fotboll på grund av den bredd som
ordet football ger.
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Bilaga 2
Ordlista
•

Aktionssekvens: varje förändring i spelrörelse leder till en ny aktionssekvens för den
aktuella spelaren.

•

Attackerar: när free safetyn kommer framåt i första aktionssekvensen

•

Backpedal: att springa baklänges

•

Crossover: sidoförflyttning där det ledande benet förs framför det andra.

•

Cutblock: när en anfallsspelare blockerar en försvarare under midjan.

•

Hoppsasteg: små, nästa jämfota, hopp.

•

Arbeta mot motstånd: när en försvarsspelare är blockad av en anfallare som vill stoppa
dennes framfart.

•

Passrush: en försvarsspelare som sprang framåt med avsikt att nå quarterbacken.

•

Runblock: en anfallsspelares block vid springspel, vanligtvis mer aggressiv än en passblock.

•

Runread: den framåtriktade rörelsen under tiden linebackern läser vilken typ av spel anfallet
vill göra.

•

Shuffle: sidoförflyttning där det ledande benet aldrig korsar det andra.

•

Slant: en förutbestämd rörelse av en defensiv linjespelare som attackera i en vinkel.

•

Spel: benämning på en spelsekvens som startar med det anfallande lagets bollstart och slutar
när bollen förklaras död.

•

Spelrörelse: den kategori av rörelse som den analyserade spelaren gör, t ex runread,
passrush, backpedal.

•

Spelrörelsekrav: en viss spelsituation ställer krav på den aktive att kunna lösa situationen.
Om den aktive lyckas lösa situationen har denne uppfyllt de spelrörelsekrav som situationen
ställde. Om inte så har den aktive uppnått ett negativt resultat på kravet.

•

Springa: här en spelaktion som innebär att spelaren sprang, utan kontakt med motståndare,
mot bollbäraren.

•

Stuttersteps: fler korta, snabba steg på stället eller med marginell förflyttning.
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