
1 

 

 

 

 
 

 

 
http://www.manchelivarse.com/2010/07/spain-vs-netherlands-highlights-1-0.html 

”How to win the world cup” 
En taktikanalytisk studie kring de avgörande målen i tre världsmästerskap i 

fotboll, med perspektiv på dagens fotbollsforskning 
 

Tomas Olofsson, T2 
 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 
                Taktikanalys IV3 2011 

Utbildningsprogram 2010-2012 
Handledare: Mårten Fredriksson 

http://www.google.se/imgres?q=iniesta+goal&um=1&hl=sv&biw=1680&bih=867&tbm=isch&tbnid=c6g77fXx0lhu7M:&imgrefurl=http://www.manchelivarse.com/2010/07/spain-vs-netherlands-highlights-1-0.html&docid=zqLXll_4YZkmVM&w=425&h=239&ei=9PeSTpOcBfD54QS0-umSAQ&zoom�


2 

 

 

 

Innehåll 
Bakgrund   .................................................................................................................................... 3

Syfte och frågeställningar  ........................................................................................................... 5

Följande frågor ska besvaras angående målens tillkomst   ...................................................... 5
Definitioner inom frågeställningar   ......................................................................................... 5

Metod   ......................................................................................................................................... 6

Bakgrund Metod   ............................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Resultat   ....................................................................................................................................... 7

Diskussion   .................................................................................................................................. 8

Diskussion Resultat   ................................................................................................................ 8

Slutsats   ..................................................................................................................................... 11

Förkortningar/förklaringar   ....................................................................................................... 13

Käll- och litteraturförteckning   .................................................................................................. 13

Bilaga   ......................................................................................................................................... 1

 

 



3 

 

Bakgrund 
Fotboll har spelats organiserat i drygt 150 år. Från ett fritidsnöje för arbetarklassen har det 

idag utvecklats till världens mest populära sport, som spelas av 240 miljoner människor i 

princip i alla länder och de följs av ännu fler. De stora ligorna i England, Tyskland, Italien och 

Spanien drar nytta av detta och omsatte säsongen 2003-2004 över 3,9 miljarder pund, där 

framförallt de stora tv-rättigheterna bidrog till den summan. Fotbollen är verkligen folkets 

sport som är väldigt lättillgängligt att spela och dessutom lätt att följa på det sätt man önskar. 

Men fotboll är även mer än så. Det kan väcka till liv en av människans mest grundläggande 

funderingar: ”Hur fungerar det här egentligen?”1

 

 

När man tittar på en fotbollsmatch tror jag alla kan leva sig in i känslorna. Man hejar på det 

egna laget och ser ofördelaktigheter hos både motståndare och domare.Min känsla efter 18 år i 

fotbollen är att väldigt få egentligen gör någon större reflektion kring vad som händer på 

planen, kanske mer än att ens eget lag får 3 poäng ”at the end of the day”. 

  

Som tur är finns det vetenskap även på detta område. I en utarbetad analys av VM-

turneringarna 1990 och 1994 med hjälp av olika universitet har forskarna Mike Hughes och Ian 

Franks återgivit det som tidigare forskning har visat. Det vill säga att mål i fotboll sällan görs 

genom långa spelsekvenser utan sker genom 1-4 passningar och sedan avslut. Man kommer 

även fram till att en stark bidragande orsak till om laget var framgångsrikt eller inte i dessa 

turneringar var huruvida man kunde komma till avslut eller ej i sina passningssekvenser.2

Även senare analyser från europamästerskapet 2008 i Schweiz/Österrike bekräftar att 

matcherna avgörs genom lagens skicklighet med bollen. Detta blir klart intressant för de som 

jobbar med fotboll på hög nivå då det finns indicier på att man måste ha ett ”eget spel” och 

kunna hålla i boll för att lyckas, och inte bara spela destruktivt. 

 

3

 

 

Dock så skapas ju inte alla mål på det här sättet. Fysiologen Ken Bray menar i sin bok ”How to 

score – Science and the Beautiful Game” att fasta situationer (inkast, hörnor, frisparkar och 

straffar) verkligen inte får underskattas. Undersökningar från VM-turneringarna 1990, 1994 

och 1998 visar på att 32 %, 25 % respektive 32 % av målen blev till inom ramarna för fasta 
                                                 
1Ken Bray, How to score- science and the beautiful game, Granata Books, London(2005), s. 1-5 
2 Mike Hughes et al., Analysis of passing sequences, shots and goals in soccer, Journal of SportsSciences(2005), Vol. 23 Issue 5, s. 509-514 
3AlenKapidžic, Ervin Becirovic, JasminImamovic, Situational efficiency analysis of the teamsthat participated in 2008 European football championship, Serbian Journal of 

Sports Sciences(2008),Vol. 6 Issue 1&2, s. 39-43 
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situationer (inkast, hörnor, frisparkar och straffar i de här fallen). Detta är något jag som tränare 

verkligen tycker man bör uppmärksamma, då det handlar om minst vart 4:e mål vid dessa 

betydelsefulla tillfällen. Med andra ord något som verkligen, vid rätt förberedelse och 

utförande, har potential att vara direkt matchavgörande i till exempel täta matcher.4

 

 

Den stora frågan kanske faller sig vara varifrån och hur målen görs? Ken Bray hänvisar i sin 

bok till en omfattande undersökning av fysiologerna John Cohen och E.J. Dearnely. Denna 

visar på att chansen att göra mål drastiskt sjunker ju längre ut från mål skottet tas och skott över 

30 meter resulterar sällan i mål. Överlägset bäst chans till mål, enligt undersökningen, är skott 8 

till 16 meter från mål.5

 

  Det vill säga straffområdet. Detta stämmer bra in på det jag lärt mig då 

jag bland annat i SVFF ”Bas-2-utbildning” fick höra av instruktörerna att 60% av alla mål görs 

inne i ”Boxen” (målområdet + en lika stor yta utanför detta, i straffområdet). Att hitta nyckeln 

till att utnyttja det i sitt spel måste då kanske ses som det viktigaste en coach kan göra för att 

vinna matcherna. Det verkar ju som de allra flesta målen skapas och utförs från de avstånden. 

Även om det uppenbarligen finns en mycket omfattande forskning kring fotboll och det nog, 

utifrån arbetets begränsade form blir svårt att komma med något ”revolutionerande”, finns det 

en vilja i mig att pröva de här slutsatserna i ”fotbollens Oscarsgala” = Fotbolls-VM. Detta som 

kallas ”The greatest show on earth”, där alla världens bästa spelare möts för att spela om det 

kanske mest prestigefulla idrottspris man kan vinna – att bli världsmästare i fotboll! 

Kan man genom att utnyttja den forskning som finns och med hjälp av egna slutsatser komma 

frågan på spåren hur det egentligen går till när man ”skjuter hem” det kanske finaste 

idrottspriset av dem alla? 

 
  

                                                 
4 Ken Bray, How to score- science and the beautiful game, Granata Books, London(2005), s. 153-162 
5ibid 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att ta reda på hur målen, från semi-finalerna och framåt i tre 

världsmästerskap i fotboll, har tillkommit.  

Följande frågor ska besvaras angående målens tillkomst 

• Hur många av målen sker efter individuella prestationer? 

• Hur många mål sker efter inläggs-/inspelssituationer? 

• Hur många av målen sker efter kontringar? 

• Hur många mål sker genom distansskott? 

• Hur många av målen sker efter ”övriga situationer”? 

Definitioner inom frågeställningar 

Mål vid: 

• Individuella prestationer definieras som mål vars genomförande helt bedöms möjligt 

genom att en offensiv spelare utför en aktion som leder till målet. 

• Inläggs-/inspelssituationer representerar högre eller lägre inslagna bollar snett ifrån 

sidan/insidan med syfte att assistera målskytten,alternativt går direkt i mål men som då bedöms 

ha riktning/syfte som inspel/inlägg och därefter placeras i den kategorin. Även fasta situationer 

såsom frisparkar och hörnor räknas in. 

• Kontringinnebär ett anfall med högst ca 10 sekunder från första bolltouchen/bollerövringen till 

sista bolltouch/avslut. Detta är en ganska avgränsad definition, mycket på grund av att forskning 

som tas upp i introduktionsdelen visar på att de flesta mål görs efter omställningar med högst 

fyra stycken passningar. Med andra ord kan alla frågeställningarna då egentligen besvaras med 

att målet kom till genom en kontring. Syftet med denna analys är dock att mer ingående hitta 

orsaken till målens tillkomst. Därigenom blir definitionerna mer avgränsade och en kontring 

syftar då till ett direkt anfall efter igångsättning/bollvinst där syftet är att direkt spela sig fram 

till en avslutning i ”öppet spel”. 

• Distansskott är situationer där målen sker genom avslut som bedöms vara minst kring 

straffområdesgränsen och där avslutet bedöms vara avgörande för målet snarare än att inlägget 

bygger upp för det. 

• Övriga situationer definieras som mål som inte faller in under de tidigare kategorierna. 

Exempel är straffar, självmål, motståndarmisstag, direkta frisparksmål osv.   
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Metod 
För att genomföra detta arbete har jag valt ut tre stycken VM-turneringar för videoanalys: 

1.Världsmästerskapen i fotboll 2002 i Japan/Sydkorea (20020531-20020630) 

2.Världsmästerskapen i fotboll 2006 i Tyskland (20060609-20060709) 

3.Världsmästerskapen i fotboll 2010 i Sydafrika (20100611-20100711) 

 
Dessa turneringar valdes ut då de representerar syftet för min undersökning. De ligger direkt 

efter varandra i tiden vilket jag ser som klart fördelaktigt då förutsättningarna för fotboll på 

högsta nivå inte bör ha skiljts nämnvärt. I alla fall inte jämfört med om man skulle valt en VM- 

turnering som gick av stapeln för 30 år sedan, då spelarna, i många fall inte var fullt ut betalda 

yrkesarbetare, det vill säga proffs. Detta gör att en jämförelseanalys mycket väl kan tänkas 

hämmas då aktörerna knappast ens är nära begreppet ”alla lika förutsättningar”, när nutidens 

fullblodsproffs på absoluta toppnivå både i många fall har betydligt bättre träningsmöjligheter 

och tid till återhämtning. Detta ser jag som nödvändigt för validiteten i arbetet, att en 

jämförelseanalys kring moment i en ständigt utvecklande sports största arrangemang sker så 

nära i tidslinje som möjligt. 

Syftet med att välja ut just målen från semifinalerna och framåt i de respektive mästerskapen 

grundar sig i att arbetet begränsas kring ett omfång på 10-12 sidor. En större analys blir därför 

svårare. Å andra sidan kan en så kallad mindre analys ha fördelen att man kan fördjupa sig än 

mer i de resultat man får och därigenom få en än mera noggrann tolkning av dessa. Det kan ge 

möjlighet till större reflektion och resultattolkning i en sådan här kurs.  

 

Detta kan i sin tur ha möjlighet att både hjälpa validiteten i en större undersökning längre fram i 

utbildning och arbete samt dessutom bidra till att öka förmågan till framtida resultattolkning av 

dylika granskningar, genom att det utvecklar förmågan att hitta ”guldkornen” i mer omfattande 

analyser.  Videornasom används, hämtade från Youtube, är officiella timmeslånga målvideos 

från världsmästerskapen. På så sätt hoppas jag kunna stärka validiteten samt även reabiliteten i 

arbetet, genom att man verkligen får se bakgrundsorsaken till målens uppkomst. 
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Resultat 
Figur 1 – Målanalys för VM i fotboll 2002-2010 (semifinaler och final) 
Individuell prestation= 2 mål samt ca 22% av de gjorda målen  
Inlägg/inspel= 0 mål samt 0% av de gjorda målen  
Kontring = 2 mål samt ca 22% av de gjorda målen 
Distansskott= 2 mål samt ca 22% av de gjorda målen 
”Övriga situationer” = 3 mål samt ca 33% av de gjorda målen 

Figur 1 
 

Figur 2 – Målanalys för VM i fotboll 2002 (semifinaler och final) 
Individuell prestation = 2 mål samt ca 22 % av de gjorda målen  
Inlägg/inspel = 0 mål samt 0 % av de gjorda målen  
Kontring = 2 mål samt ca 22 % av de gjorda målen 
Distansskott = 2 mål samt ca 22 % av de gjorda målen 
”Övriga situationer” = 3 mål samt ca 33 % av de gjorda målen 
 

 
Figur 2 
 

Figur 3 – Målanalys för VM i fotboll 2006 (semifinaler och final) 
Individuell prestation= 0 mål samt 0 % av de gjorda målen 
Inlägg/inspel= 4 mål samt ca 36 % av de gjorda målen 
Kontring= 1 mål samt ca 9 % av de gjorda målen 
Distansskott= 2 mål samt ca 18 % av de gjorda målen 
”Övriga situationer” = 4 mål samt ca 36 % av de gjorda målen 
 



8 

 

Figur 3 
 

Figur 4 – Målanalys för VM i fotboll 2010 (semifinaler och final) 
Individuell prestation= 0 mål samt 0 % av de gjorda målen 
Inlägg/inspel= 5 mål samt ca 42 % av de gjorda målen 
Kontring= 1 mål samt ca 8 % av de gjorda målen 
Distansskott= 4 mål samt ca 33 % av de gjorda målen 
”Övriga situationer” 2 mål samt ca 17 % av de gjorda målen 
 

 
Figur 4 

 

Diskussion 

Diskussion Resultat 

När det kommer till resultattolkning av de siffror jag fått fram anser jag att det enklaste sättet 

att sätta dem i ett relevant perspektiv är att jämföra dem med varandra och sedan tolka dem 

utifrån den forskning som finns att tillgå på området. Detta bör ge störst möjlighet till 

övergripande analys. Både utifrån fakta, forskning, undersökningens relevans samt betydelse 

för området. 

Följande områden analyserades under turneringarna: 
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Individuell prestation,motsvarade 2 mål samt ca 6% av de gjorda målen i turneringarna. 

Min analys till att denna kategori gav minst mål tror jag kan förklaras i den forskning som 

finns tillgänglig. Hughes och Franks analys visar på att de flesta målen görs inom 1-4 

passningar =omställning. Min uppfattning är att har man en omställning med dåligt 

organiserade motståndare och möjlighet till att slå säkrare passar än normalt för att snabbt 

komma fram till en målchans, ser jag det som ett klart mycket bättre alternativ ute på planen 

snarare än att försöka att utföra ett mål som bygger på ett” enskilt agerande” i ett 11-manna 

lagspel som fotboll representerar. Sannolikheten för att det förstakommer lyckas kännsklart 

bättre både i praktik och teori. Även bevisen för att så pass många mål (ca 1/3)6

 

 görs på fasta 

situationer där det oftast brukar handla om avslut, där man inte behöver utföra så mycket 

individuella prestationer samt att de flesta mål verkar göras inne i ”boxen” där tiden är 

begränsad, tror jag spelar in att man mer sällan ser renodlade ”konstnummer”. Att det ändå 

sker ett fåtal mål av den här typen anser jag kan ha att göra med att spelarna på den här nivån 

ändå är så pass skickliga att när tillfälle ges finns det möjlighet att utföra prestationer på egen 

hand. Å andra sidan kanske det just visar att VM-nivån är så bra att det ges så få tillfällen över 

tre VM-turneringar när de bästa lagen möts. Jämför bara med en korpmatch mellan två 

ojämna lag där en hel del ”solomål” kan tänkas tillkomma. 

Kontring, motsvarade 4 mål samt 13 % av de gjorda målen i turneringarna. 

Att kontring ger så pass liten procentandel jämfört med det faktum att enligt bl.a. Hughes och 

Franks forskning görs de flesta målen efter 1-4 pass(snabb omställning) tror jag beror på 

definitionerna.  

Definitionen är riktad så att det ska handla om en ”Klinisk” kontring, runt 10 sekunder med 

direkt spel framåt hela tiden. Fördelen med detta är att man i en sådan här undersökning kan 

komma fram till när lagen verkligen vill ”straffa” motståndarna genom att attackera direkt och 

se resultatet av ett väldigt direkt spel i fotboll. Nackdelen är att man kanske missar det 

fotbollsforskningen visar på. Nämligen att de flesta mål görs efter omställningarna efter 1-4 

passningar med inspel nära mål som därefter leder till mål, man riskerar att missa att även 

nummer 2 kan fungera som omställning då motståndarförsvaret fortfarande kan anses så 

oorganiserade att man kan utnyttja det.  

Å andra sidan tycker jag man ändå, i det här arbetet, ser att det även vid 

omställningstillfälleninte gäller att ”rusa rakt på” utan istället även då ha en tanke med vad man 

                                                 
6Ken Bray, How to score- science and the beautiful game, Granata Books, London(2005), s.  
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vill utföra, då det verkar ge större utdelning än att ”gå rakt på sak” och hitta den avgörande 

passningen direkt, vilket min definition syftar till. 

Resultatet kring kontringarnas effektivitet blir kanske ändå likadant som etablerad 

fotbollsforskning även om man skulle haft en ”mindre snäv” definition, då jag som 

fotbollstränare snabbt inser att skillnaden i resultatet mellan min undersökning och Hughes och 

Franks forskning innebär att ”chansningar” inte går hem och man behöver ett tydligare 

tankesätt än när man ställer om, det vill säga en plan/taktik. Jag kommer alltså fram till samma 

sak fast jag har en annan definition. Detta tycker jag rimmar bra med forskning7

 

 där man visar 

på att eget bollhållande är ett måste för att lyckas i stora mästerskap. Att dra slutsatsen att man 

behöver en mer sofistikerad plan i sina kontringar än att köra ”rakt på” för att vinna VM tycker 

jag därför inte är en för djärv slutsats att dra utifrån dessa resultat. 

Distansskott, motsvarade 8 mål samt 25% av de gjorda målen i turneringarna. 

Att distansskott, som ändå var tydligt avgränsad mot just avslut från längre distans, får så pass 

hög procentandel som var 4e mål i undersökningen var den kategori som förvånade mig mest. 

Tydligen verkar det ju som så att de allra flesta målen görs i Boxen samt att mål över 30 m från 

mål sällan resulterar. Målen görs ofta från 8-16 m enligt den forskning jag har ta del av. Min 

slutsats av dessa resultat är att definitionen ”Distansskott” är avgränsad till 

straffområdesgränsen och uppåt, vilken börjar 18 m ut från målet, således väldigt nära de 16 m 

där ”de allra flesta målen brukar göras”. Lägger man till världens kanske skickligaste skyttar är 

det kanske inte så konstigt att i många fall i dessa jämna VM-matcher på högsta nivån är det 

den ”lilla extra” specialkompetensen som har en stor del i vem som ska kunna vinna matcherna. 

I detta fall mål gjorda aningen längre utifrån, där man kan få lite mer tid till avslut än inom de 

välförsvarade straffområdesytorna i de avgörande VM-matcherna. Detta anser jag som en 

relevant orsak till utfallet av resultatet. 

 

Inlägg/inspel, motsvarade 9 mål samt ca 28% av de gjorda målen i turneringarna. 

Att inlägg/inspel står för nästan vart 3e mål i dessa VM-matcher tycker jag är mindre underligt.  

Mitten av planen samt straffområdet brukar ofta vara en yta försvaren på alla nivåer logiskt sätt 

brukar vilja börja med,då det största hotet finns från avslut i de områdena. De flesta målen görs 

ju inne i Boxen. Då bör ju det vara försvararens främsta uppgift att börja skärma av 

bolltransport/löpningar i en yta så nära den som möjligt. Detta menar jag sitter i ryggmärgen 
                                                 
7AlenKapidžic, Ervin Becirovic, JasminImamovic, Situational efficiency analysis of the teamsthat participated in 2008 European football championship, Serbian Journal of 

Sports Sciences(2008),Vol. 6 Issue 1&2, s. 39-43 
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när man spelar försvarare på elitnivå i fotboll. Å andra sidan blir det då en större yta på kanten 

där man både har tid att slå en avgörande passning samt dessutom också har ett bra läge att slå 

in en komplicerad boll för det försvarande laget i ”the hot zoone”= Boxen.  

Bara från detta resonemang kan man ju förstå att en hel del mål görs på inlägg. Lägger man 

dessutom till att man måste ha en viss tanke när man utför sina offensiva omställningar8 och att 

de flesta målen görs efter såpass kort tid som 1-4 passningar9

 

är det ju väldigt lätt att tänka att 

en väg att göra mål mot en oorganiserad motståndare som gärna täcker av mitten, är just att 

snabbt spela ut bollen på kanten för att komma till snabba löpningar i straffområdet och inspel. 

Att denna kategori är så pass farlig tycker jag även den forskning som visar på att en betydande 

del (nästan 1/3) av de gjorda målen kommer från fasta situationer. Här är det försvarande laget 

t.ex. organiserat på ett inlägg, men ändå tycks det bli en hel del mål. Snabbt spel och många 

offensiva spelare i boxen samt noggrannhet vid fasta situationer verkar då vara ett mycket bra 

redskap att göra mål, mot svåra försvar. Detta tycker jag bevisas både i min undersökning och i 

forskningen. 

”Övriga situationer, motsvarade 9 mål samt ca 28% av de gjorda målen i turneringarna. 

Att ”övriga situationer” motsvarar denna siffra tycker jag är intressant. Det man kan 

konstatera utifrån forskningen är att de flesta målen görs i boxen. Har man även ett eget spel, 

vilket dessa lag får antas ha, så bör ju möjligheterna att antingen få straffsparkar, farliga 

direkta frisparkar, samt självmål med sig öka. I jämna matcher kan ju alla tänkas kämpa så 

mycket att det kan vara svårt att få till ”direkta mål”. I de flesta sporter är dock känslan att de 

lag som ligger på mera brukar få domslut och 50/50 situationer med sig. Ligger man på med 

ett bra spelsystem och skapar chanser i jämna matcher är inte tanken långt borta att ”slumpen” 

avgör till ens egen fördel. 

Slutsats 
Att analysera fram något ”nytt” i ett sådant här arbete på 10-12 sidor kan tyckas klart svårt. 

Mycket forskning har redan gjorts i världens kanske största sport, särskilt hur man vinner i 

den, dvs. skapar mål. Å andra sidan kanske inte syftet behöver vara just detta, utan snarare 

mer gå åt det hållet jag förmodar att GIH vill att vi ska komma. Nämligen genom att använda 

                                                 
8AlenKapidžic, Ervin Becirovic, JasminImamovic, Situational efficiency analysis of the teamsthat participated in 2008 European football championship, Serbian Journal of 

Sports Sciences(2008),Vol. 6 Issue 1&2, s. 39-43 
9Mike Huges et al., Analysis of passning sequences, shots and goals in soccer, Journal of SportsSciences(2005), Vol. 23 Issue 5, s. 509-514 
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vetenskapliga metoder komma längre i vår utveckling och förståelse som tränare. Detta tycker 

jag också jag gjort, även om jag bara bekräftat tidigare forskning.  

 

Svaret på hur målen kommit till i dessa tre turneringar samt ”How to win the world cup” blir 

för mig ännu tydligare efter det här arbetet. Det går inte att ”spela för sig själv” eller 

”chansspela”. Man måste helt enkelt ha ett eget spel, där man tydligt vet hur man ska hantera 

olika situationer samt utnyttja motståndarnas misstag. Särskilt viktigt verkar det vara att ha 

idéer för att snabbt komma åt ”the hot zoone”= Boxen, där de flesta målen verkar göras ifrån. 

Spelarna och lagen som verkar ha mest koll på detta samt fasta situationer lyckas inte bara 

tillhöra den kategorin där det blev flest mål. De verkar också bidra till att skapa distansskott 

nära mål (i form av t.ex. andrabollar) samt dessutom vaska fram motståndarmisstag eller 

straffar, farliga frisparkar med mera. Det mesta av detta sker ju runt Boxen. Med andra ord 

verkar det som utifrån min frågeställning huruvida de avgörande målen skapas så verkar den 

viktigaste komponenten handla om att man har ett så pass utvecklat spelsystem och skickliga 

spelare att man kan komma till farliga lägen i Boxen. Detta verkar vara nyckeln och det som 

bidragit till flest mål i slutfasen i de studerade VM-turneringarna. 

 

Forskningens validitet(mäta det man vill mäta) och reabilitet(mätningens tillförlitlighet) är 

viktig attdiskutera.Utifrån arbetets begränsade form anser jag att såväl valet av definitioner, 

valet av turneringarnas tidslinje samt även möjligheterna att skåda målens verkliga uppkomst 

genom de officiella målvideorna har gynnat både validiteten och reabiliteten. Å andra sidan 

bygger den utförda undersökningen på subjektiva bedömningar och är därmed inte självklart 

upprepningsbar med samma resultat av en annan person. Gränslinjerna huruvida ett snyggt 

volleyskott i krysset ska räknas som individuella prestation eller inspel/inlägg samt hur ett 

skott verkligen kan vara ett självmål eller distansskott kan vara knepiga. Avancerade 

datorprogram, analysmallar, en parallell teknikanalys av målen samt en extern videoanalytiker 

hade varit på sin plats. Men allt handlar om prioriteringar och för att svara på en godkänd 

frågeställning inom arbetets avgränsningar i en taktikanalys anser jag metoden vara rimlig. 

Frågan har besvarats på ett sätt jag tyckerkan sammanlänkas med tidigare utförd forskning 

samt dessutom gett mig insikten att noggrannhet i spelsätt och taktisk tydlighet ger klara 

fördelar i spelet, sett utifrån målen. Taktikanalysen har gett mig en större insikt i taktik inom 

min idrott, enligt min mening ett av de viktigaste målen för en tränare. 
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Förkortningar/förklaringar 
UEFA:Europeiska fotbollsorganisationen 

SVFF:Svenska fotbollsförbundet 

Boxen: Motsvarar i det här arbetet en straffområdesbred yta som går från 8 till 16 m ut i 

straffområdet. 

Käll- och litteraturförteckning 
 
Tryckta Källor 
 
Ken Bray, How to score- science and the beautiful game, Granata Books, London (2005) 
 

Mike Hughes et al., Analysis of passing sequences, shots and goals in soccer, Journal of 

SportsSciences (2005), Vol. 23, Issue 5 
 

AlenKapidžic, Ervin Becirovic, JasminImamovic, Situational efficiency analysis of the teams 

that participated in 2008 European football championship, Serbian Journal of Sports 

Sciences(2008), Vol. 6, Issue 1&2 

 

 



 

Bilaga 
till  

”How to win the world cup” – En taktikanalytisk studie kring de avgörande målen i tre 

världsmästerskap i fotboll, med perspektiv på dagens fotbollsforskning. 

 
 
Syfte och frågeställningar:Syftet med detta arbete är att ta reda på hur målen, från 
semi-finalerna och framåt i tre världsmästerskap i fotboll, har tillkommit. 
 
Vilka sökord har du använt? 
Goals, world cup, 1994,1998,2002, Fotboll, Football, Goals scored, Taktikanalys, Målanalys, 
Goals analysis 
 

 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, artikeldatabaser PubMed och CSA, Google, SportDiscus och 
Youtube 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Fotboll, Football, Fotbollsanalys. Söktes i ”Böcker”, ”Tidskrifter” samt ”Publicerat i DiVA” 
(elevarbeten)och i bibliotekskatalogen på GIH:s hemsida. 
Football analysis, Analysis of scored goals och football science söktes i 
GoogleochSportDiscus 
Goals world cup 1994,1998,2002 på Youtube 

 
Kommentarer 
Fotboll är en så pass stor sport och så pass omskrivet att det räcker med att söka på 
”Fotboll” eller ”Football” för att få intressanta resultat 
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