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1. Inledning 

I en värld fylld med statistik och siffror har jag tagit det viktigaste och mest avgörandet 

momentet i baseboll, pitchingen, och försökt läsa ut mönster, likheter och skillnader mellan 6 

olika pitchers i 3 olika matcher. Det gäller 2010 års World Series i USA mellan San Fransisco 

Giants och Texas Rangers. Giants tre pitchers är Tim Lincecum, Matt Cain och Jonathan 

Sanchez. Texas tre pitchers är Cliff Lee, C.J Wilson och Colby Lewis. Alla dessa granskas 

från första till sista kast och beroende på situation och tidpunkt i matchen kommer jag att 

plocka ut statistik för att se den från olika vinklar. 

1.2  Syfte 

Jag vill granska mönster i en pitchers val av kast under en match. 

1.3  Frågeställning 

Hur är fördelningen av olika kast i en match för pitchers i Major Leauge? 

Vilka mönster ser man i pitcherns val av olika kast sett till olika matchsituationer? 

Hur ändrar en pitcher sina val av kast ju längre matchen lider? 

Vilka är de vanligaste kasten när en slagman har 2 strikes? 

Vilka är de vanligaste kasten när en slagman har 3 balls? 

Vilka är de vanligaste kasten när en slagman har 2 strike och 3 balls, ett s.k. ”fullt hus”? 

1.4  Metod 

Jag har valt att analysera alla startande pitchers i respektive lag i de 3 första matcherna från 

2010 års World Series där jag noterat och lagt upp statistik för varje kast och situation. Detta 

med hjälp av Microsoft Excel. Med ett redigeringsprogram har jag kan kunnat pausa och 

noggrant titta på varje kast för att i största möjliga mån få rätt resultat. 

1.5  Begrepp 

Pitcher - Den spelare som startar varje spel med att kasta bollen mot en slagman i 

motståndarlaget. 

Fastball - Det hårdaste och rakaste kastet. 

Curveball - Ett kast med en framåtspinn på bollen för att få den att gå i en båge (kurva). 

Breaking ball - Ett något långsammare kast än fastball för att lura motståndare. Påminner om 

slider utan att spinna i sidled. 
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Slider - Ett kast som går från höger till vänster och med framåtspinn (sned kurva). 

Inning – En omgång i matchen där man slår och försvarar sig en gång var. En match består 

av 9 innings.  

MLB - En förkortning för Major League Baseball. Den högsta amerikanska proffsligan i 

baseboll (motsvarande NHL, NBA). 

World Series – Finalserien i MLB:s slutspel (motsvarande Stanley Cup i hockey). 

Walk – När pitchern har kastat 4 balls (dåliga kast som missat strikezonen) och slagmannen 

får ta första bas som ett straff mot pitchern. 

1.6  Avgränsning 

I analysen har jag bara tagit med startande pitchers och alla ska minst ha kastat 3 innings och 

50 kast för att räknas med i statistiken. Detta för att se en kontinuitet och mångfald som kan 

vara svårt att få om en pitcher byts ut tidigt i matchen (oftast på grund av en dålig insats) eller 

om man byts in i den sista eller bland de sista inningarna för att ”stänga” matchen. Sådana 

pitchers som byts in en väldigt kort tid i en match används oftast på grund av en särskild 

egenskap i kastningen. Det ger en skev bild av den mångfald som en startande pitcher måste 

ha i sin repertoar. 

För att det finns väldigt många olika varianter av kast, som både kan vara individuellt mellan 

spelare eller bara ändras med vissa små tekniska justeringar, har jag valt att avgränsa valen till 

de 4 vanligaste kategorierna av kast – Fastball, Curveball, Breaking ball och Slider. 

1.7  Felkällor 

För mig som analyserar kan det vara svårt att urskilja vissa kast som inte skiljer sig mycket 

rent tekniskt samt görs i en väldigt hög hastighet. Analysverktyget jag använder och kvalitén 

på filmerna genererar också en felkälla då det är svårt ta ut stillbilder i kastögonblicket som 

håller en tillräckligt bra kvalité för att urskilja mer än ett svep.  

 

Jag tar viss hjälp av expertkommentatorerna under matcherna samt att hastigheten på kasten 

ger en indikation på vilken teknik de använder. Detta är också en av anledningar till min 

avgränsning att bara se till de 4 huvudkategorierna av kast. 
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2.  Resultat 

2.1  Fördelningen av kast i en match för pitchers i Major Leauge 

En klar sak som direkt ska nämnas är olika stilar hos pitchers. Spelare är, som i alla idrotter, 

stöpta i olika form och man har sina särskilda karaktärsdrag som idrottsman. I baseboll kan vi 

konkretisera och översätta detta i att pitchers har sina olika favoritkast, individuell teknisk 

rörelse, taktiska inriktningar och detta gör dem självklart medvetna om styrkor och svagheter i 

sin pitching som gör att man lättare kan urskilja individuella mönster hos en spelare. 

 

För att få ett så intressant och givande resultat som möjligt från match till match ser jag till 

varje individs resultat i analysen och därmed försöker jag med statistiken visa vilka likheter   

2.1.1  Mest frekvent använda kastet 

Som tabell och figur 1-6 visar så använder alla pitchers sin fastball mest frekvent och 4 av 6 

st. använder den vid 50% eller mer av sina kast. Efter det märker man snabbt de olika 

karaktärsdragen hos individerna. Som exempel använder Ted Lincecum sin breaking ball 

nästan lika mycket som sin fastball i sin match medans Jonathan Sanchez använder sin slider i 

nästan samma utsträckning i sin match.  

 

Förutom deras fastball är det svårt att hitta en gemensam nämnare. Curveballs är till exempel 

ett kast som används mer sällan och är den typen av karaktärskast som tas fram vid särskilda 

matchsituationer. Dock visade det sig vara en stor skillnad mellan pitchers där vissa bara 

använde sin curveball vid en handfull situationer under hela matchen och andra använde den 

mer frekvent och som mest runt 20 % av sina kast.  

2.1.2  Bryta mönster 

En sak som återkommer i matcherna är pitchernas försök att bryta mönster. Har man scoutat 

en spelare och vet att han slår sämre på en sorts kast så har pitchern självklart det i åtanke och 

försöker utnyttja den svagheten. Samtidigt är variationen ett viktigt vapen för att försöka lura 

och förvirra en slagman. Mot en och samma slagman kan en pitcher ena gången kasta flera 

fastballs på raken och vid nästa tillfälle i matchen försöka bryta det mönstret genom att 

använda en helt annan variation av kast. Därför blir det taktiska upplägget väldigt 

situationsanpassat. 
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2.2  Mönster i pitcherns val av kast vid olika matchsituationer 

När motståndarna har lyckats komma ut på bas måste pitchern anpassa sitt spel för att ge sitt 

lag fördelar både gentemot nästa slagman samt de motståndare som rör sig runt baserna. Här 

blir det också en balansgång av att situationsanpassa sin pitching efter slagmannen samt att 

man får honom att slå på ett sätt som inte ger baslöparna möjlighet att avancera. Pitchern kan 

till exempel försöka få slagmannen att slå en lyrboll och därmed bli bränd eller att slå en 

markboll kring baserna för att försöka bränna de övriga baslöparna.  

Löpare 1:a bas 
   Fastballs Breaking balls Curveballs Sliders Totalt 

26 17 4 7 54 
48% 32% 7% 13% 

 Löpare 2:a bas 
   Fastballs Breaking balls Curveballs Sliders Totalt 

28 11 4 4 47 
59% 23% 9% 9% 

 Löpare 3:e bas 
   Fastballs Breaking balls Curveballs Sliders Totalt 

10 0 3 4 17 
59% 

 
18% 23% 

  

En felkälla är om en av dessa pitchers haft löpare på bas oftare än andra och då kan man anta 

att han, med sin karaktär och stil, har påverkat statistiken mer än de andra gjort. Generellt ser 

man dock att fastballen fortfarande är dominant men att den används mer frekvent med löpare 

på andra eller tredje bas. Med löpare på första bas försöker man variera kasten mer och det 

syns med att antalet av breaking balls är högre än vid andra situationer. Det kan man anta är 

för att försöka höja oddsen att göra ett ”double play” – Att bränna två spelare i samma 

situation. Då gäller det att kasta luriga bollar som gör att man oftare slår markbollar runt 

baserna. 

Löpare 1:a, 2:a 
    Fastballs Breaking balls Curveballs Sliders Totalt Antal situationer 

10 4 2 3 19 5 st 

53% 21% 10% 16% 
  Löpare 1:a, 3:e 

    Fastballs Breaking balls Curveballs Sliders Totalt Antal situationer 

7 3 1 3 14 3 st 

50% 21% 8% 21% 
  Löpare 2:a, 3:e 

    Fastballs Breaking balls Curveballs Sliders Totalt Antal situationer 

5 11 0 0 16 6 st 

31% 69% 
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Samma mönster följer även med fler än en löpare på bas. Antalet fastballs utger ca 50 % och 

bara vid den farliga situationen med löpare på andra och tredje bas används luriga breaking 

balls i större utsträckning. Då denna situation dock uppstår vid väldigt få tillfällen i 

matchserien är dessa siffror antagligen mest ett resultat av vilken pitcher som oftast hamnat i 

den situationen.  

2.3  Hur ändrar pitchern sina val av kast ju längre matchen lider? 

Efter ca 60 kast ser man en förändring i pitchernas val och därför vill jag visa statistiken som 

börjar i respektive pitchers avslutande innings där de redan kastat 55-65 kast och fram tills de 

blir utbytta. Sett till helheten kastar alla förutom en pitcher färre fastballs i jämförelse med 

deras övrig pitching. Ett annat starkt mönster är att flera pitchers i slutet av matchen använder 

sig av sin curveball i större utsträckning. Till exempel kastar Cliff Lee 8 av 10 och C.J Lewis, 

båda i Rangers, 15 av sina 22 curveballs efter sina 60 första kast. Det ska tilläggas att Rangers 

förlorade båda de matcherna som Lee och Lewis pitchade och att Rangers låg under i båda 

matcherna när pitcherna hade nått 60 kast. Jämfört med Giants pitchers som de mötte i 

respektive match, Lincecum och Cain, så använde de många färre curveballs genom hela 

matchen. 

Rangers 
     Cliff Lee Fastballs Breaking balls Curveballs Sliders Tot. Kast 

 
30 5 8 1 44 

 
68% 12% 18% 2% 

 C.J Wilson Fastballs Breaking balls Curveballs Sliders Tot. Kast 

 
16 3 15 9 43 

 
37% 7% 35% 21% 

 Colby Lewis Fastballs Breaking balls Curveballs Sliders Tot. Kast 

 
9 6 6 9 30 

 
30% 20% 20% 30% 

 Giants 
     Tim Lincecum Fastballs Breaking balls Curveballs Sliders Tot. Kast 

 
14 18 2 0 34 

 
41% 53% 6% 

  Matt Cain Fastballs Breaking balls Curveballs Sliders Tot. Kast 

 
24 16 

 
1 41 

 
59% 39% 

 
2% 

 Jonathan Sanchez Fastballs Breaking balls Curveballs Sliders Tot. Kast 

 
5 

 
2 8 15 

 
34% 

 
13% 53% 
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2.4  Vilka är de vanligaste kasten när en slagman har 2 strikes? 

När pitchern har fått ett övertag mot slagmannen genom att ha kastat 2 strikes står 

slagmannen inför en hård press att träffa bollen samtidigt som pitchern kan vara som mest 

avslappnad i sitt agerande. Vi ser att man även här väljer fastballen som främsta kast men 

med en större variation än övrigt. I Giants finns en större variation mellan deras pitchers och 

alla visar ett personligt mönster i just deras val av kast. I Rangers ser man ett litet getingbo 

där variationen är större sett från pitcher till pitcher. Sett till de situationer som uppstått ser 

man att det tydligt finns en större variation av kast för varje slagman som de möter.  

Giants Fastballs Breaking Balls Curveballs Sliders Tot. Kast 

Tim Lincecum 5 10 2 
 

17 

Matt Cain 13 7 
  

20 

Jonathan Sanchez 5 
 

5 5 15 

Totalt 23 17 7 5 52 

 
44% 33% 13% 10% 

  
Rangers Fastballs Breaking balls Curveballs Sliders Tot. Kast 

Cliff Lee 16 2 7 1 26 

C.J Wilson 9 6 6 3 24 

Colby Lewis 10 4 3 10 27 

Totalt 35 12 16 14 77 

 
45% 16% 21% 18% 

 

2.5  Vilka är de vanligaste kasten när en slagman har 3 balls? 

En bra pitcher ska, förhoppningsvis, inte hamna i denna pressade situation allt för många 

gånger under en match. Detta styrks också till viss del då dessa sex pitchers totalt hamnade i 

en situation där de kastat 3 balls och ingen eller en strike bara 13 gånger under hela 

matchserien och två av Rangers pitchers, Cliff Lee och Colby Lewis, hamnade aldrig i ett 

underläge med 3 balls mot sig en enda gång under deras matcher.  

 

Det är dock ett väldigt tydligt mönster och mer en regel än undantag att man väljer att dra det 

säkra kort och kasta en fastball när man har tre bollar mot sig. Man vill inte riskera att ge 

slagmannen en walk och därför undviker man de lurigare och teknisk svårare kasten som 

innebär en större risk att missa strikezonen. 

Man kan anta att två av Giants pitchers, Cain och Sanchez, har en sämre kontroll än övriga 

pitchers då de hamnar i denna situation upprepade gånger. De väljer också att förlita sig till 

sin fastball 100% av gångerna de hamnat i denna situation.  
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Rangers Fastballs Breaking balls Curveballs Sliders 
 C.J Wilson 1 

 
1 

   

Giants Fast Balls Breaking balls Curveballs Sliders 

Tim Lincecum 
 

1 
  Matt Cain 11 

   Jonathan Sanchez 5 
   

2.6  De vanligaste kasten vid ett ”fullt hus”? 

Precis som i situationen med 3 balls hamnar en pitcher väldigt sällan i situationen med både 3 

balls och 2 strike. I både denna och situationen med 3 balls blir det svårt att säga några klara 

mönster på grund av den låga kvantiteten i statistiken. Dock kan man även här säga att 

fastballen utgör majoriteten av kast men de pitchers som i övrigt använder sin slider eller 

breaking ball i stor utsträckning gör det även här för att försöka bryta mönster gentemot 

slagmannen. 

 
Fastballs Breaking balls Curveballs Sliders 

Cliff Lee 4 
  

1 

C.J Wilson 4 
 

3 1 

Colby Lewis 1 
  

1 

     Giants Fastballs Breaking balls Curveballs Sliders 

Tim Lincecum 3 2 
  Matt Cain 

 
2 

   

3.  Diskussion 

Sett till helheten av en pitchers insats så blir varje ny händelse i matchen väldigt 

situationsanpassad. I beräkningen måste man både ha med matchsituationen med antalet 

löpare på bas, poängställning och antalet brända i just den inningen. Utöver det försöker man 

anpassa sin strategi efter den enskilda slagmannen man möter och samtidigt minimera risken 

att kasta vilt och okontrollerat, vilket kan leda till att bollen passerar catchern och löparen för 

en chans att avancera på ens eget misstag.  

Vad en pitcher använder för kast i en enskild match kan alltså variera beroende på vilket typ 

av lag man möter sett till deras slagmän samt matchens utgång som kan göra att man blir 

tvungen att helt ändra på sin, från början, uttänka taktik.  

Ju längre matchen lider och för varje kast blir varje pitchers arm också tröttare och tröttare. 

Detta kan resultera i att man börjar använda ett kast mer frekvent då det kanske inte sliter på 

armen lika mycket eller för att man känner sig mer bekväm med det kastet med en trött arm.  
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En otrolig svår sak att urskilja utan mer avancerad programvara och kvalité på filmerna är när 

vissa pitchers kastar en slider eller breaking ball. Bortsett från en sliders horisontella rörelse 

skiljer sig inte dess kast väldigt mycket och man behöver, i bästa fall, se hur pitchern håller 

bollen för att urskilja skillnaden. Till exempel kan en dåligt utförd slider kanske inte förflytta 

sig i sidled som den ska och om den då ”bara” sjunker” så beter den sig precis som en 

breaking ball och just detta problem har varit en av mina största felkällor.  

Att allas fastball är det mest använda kastet kom inte som någon överraskning då det kastet är 

basen i all kastning och något av det mest fundamentala inom baseboll. 

Alla pitchers har sin speciella ”Strike out pitch”. Det är därför intressant att se deras olika val 

i situationen med 2 strikes. Tydligt är att vissa föredrar sin slider och andra sin breaking ball 

för att lura slagmannen och få honom att svinga i luften. Andra litar på att ens stenhårda 

fastball ska göra att slagmannen inte hinner svinga i tid och på det sättet blir lurad. 

4.  Tabeller och figurer 

Cliff Lee - Texas Rangers 

Tabell 1 - Fördelning av kast hos Cliff Lee i procent och antal. 

Fastballs Breaking balls Curveballs Sliders Tot. Kast 
74 11 10 7 102 

72% 11% 10% 7% 
 

 

Figur 1 - Fördelning av kast hos Cliff Lee 

 

C.J Wilson – Texas Rangers 

Tabell 2 - Fördelning av kast hos C.J Wilson i procent och antal. 

Fastballs Breakingballs Curveballs Sliders Tot. Kast 

51 14 22 13 100 
51% 14% 22% 13% 
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Figur 2 - Fördelning av kast hos C.J Wilson. 

 

Colby Lewis – Rangers 

Tabell 3 - Fördelning av kast hos Colby Lewis i procent och antal. 

Fastballs Breaking balls Curveballs Sliders Tot. Kast 
38 20 20 21 99 

39% 20% 20% 21% 
 

  

Figur 3 - Fördelning av kast hos Colby Lewis. 

 

Tim Lincecum – San Fransisco Giants 

Tabell 4 - Fördelning av kast hos Tim Lincecum i procent och antal. 

Fastballs Breaking balls Curveballs Sliders Tot. kast 
46 41 5 1 92 

50% 44% 5% 1% 
 

 

Figur 4 - Fördelning av kast hos Tim Lincecum. 
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Matt Cain – Giants 

Tabell 5 - Fördelning av kast hos Matt Cain i procent och antal. 

Fastballs Breakingballs Curveballs Sliders Tot. Kast 
57 36 2 3 98 

58% 37% 2% 3% 
 

 

Figur 5 - Fördelning av kast hos Matt Cain. 

 

Jonathan Sanchez – Giants 

Tabell 6 - Fördelning av kast hos Jonathan Sanchez i procent och antal. 

Fastballs Breaking balls Curveballs Sliders Tot. Kast 
37 1 6 28 72 

52% 1% 8% 39% 
 

 

Figur 6 - Fördelning av kast hos Jonathan Sanchez. 
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Käll- och litteraturförteckning 

MLB –World Series 2010: Game 1 

MLB –World Series 2010: Game 2 

MLB –World Series 2010: Game 3 

 

Syfte och frågeställningar 

Jag vill granska mönster i en pitchers val av kast under en match för att se fördelningen av 

olika kast i en match för pitchers i Major Leauge? 

Vilka mönster ser man i pitcherns val av olika kast sett till olika matchsituationer? 

Hur ändrar en pitcher sina val av kast ju längre matchen lider? 

Vilka är de vanligaste kasten när en slagman har 2 strikes, 3 balls och ett s.k. ”fullt hus” – När 

man har 2 strike och 3 balls mot sig? 

 

Var har du sökt? 

För att hitta filmerna och rätt material har jag sökt på Internet för nedladdning.  

 

Kommentarer 

Det svåra i analysen var just att kunna urskilja de olika kasten som ibland var väldigt lika 

varandra. I övrigt kan man gå ännu mer på djupet på varje rubrik för att undersöka mönster i 

EN särskild situation och följa ett beteende och mönster sett från många fler vinklar och 

situationer. 
 


