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1 Inledning 
Detta arbete är ett delmoment i kursen Träningslära II (7,5 hp) på Tränarprogrammet vid 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Arbetet innehåller en taktikanalys på Fc 

Barcelona respektive Real Madrid sätt att gå till väga vid mål. 

1.1 Bakgrund 

Fc Barcelona och Real Madrid är två gigantiska klubbar inom fotbollsvärlden. Bägge lagen 

härstammar från Spanien och består av världsspelare. Det är en stor rivalitet mellan klubbarna 

och det är mycket prestige dem emellan. Lagen har varit väldigt framgångsrika under sina 

olika perioder genom åren, dock var det senaste året enormt jämt mellan dessa lag. Fc 

Barcelona spelade tills sig 96 poäng och gjorde 95 mål under fjorårets säsong i La Liga. Real 

Madrid åstadkom med att ta 92 poäng och mäktade med att göra hela 102 mål under samma 

säsong. Utöver detta så möttes lagen i den spanska cupfinalen, och de ställdes även mot 

varandra i Champions league (Europas största turnering för klubblag) semifinalen. Lagen 

spelar taktiskt sätt olika när det gäller formationer och har lyckats producera väldigt många 

mål. Med anledning av dessa prestationer vill jag ta reda på hur man har gått till väga i 

målproduktionen under fjolårets säsong. Liknande undersökningar har tidigare gjorts av 

Garganta, Maia & Basto (1997)1

1.2 Syfte och frågeställningar 

. De undersökte europeiska toppklubbars anfall som 

resulterade i mål. Det man bland annat kom fram till var att Barcelona gjorde 41% av sina mål 

där fyra till sex spelare var involverade i anfallet som resulterade i mål, detta var dem 

ensamma om att åstadkomma. Undersökningen visade även att de övriga lagen lyckades med 

att maximalt ha tre spelare involverade.  

Syfte med detta arbete är att undersöka hur respektive lag gjort sina mål under La Liga 

säsongen 2010/2011 utifrån kategorierna:  

• Etablerade anfall  

• Individuella prestationer 

• Kombination av ett etablerat anfall och en individuell prestation 

• Fasta situationer 

 

                                                 
1 Garganta, J; Maia, J & Basto, F (1997) 
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Frågeställningarna som ska besvara detta syfte är: 

1) Hur många mål har gjorts vid respektive kategori? 

2) Var på planen sker de etablerade anfallen som resulterar i mål? (Centralt, Kanten eller 

en kombination av dessa) 

3) Vilka typer av inslag kan man se vid de etablerade anfallen som resulterar i mål? 

(Kortpassningsspel, långbollar, inlägg) 

4) Var på planen sker de individuella prestationerna som resulterar i mål? (Centralt, 

Kanterna eller en kombination av dessa) 

5) Vilka typer av inslag kan man se vid de individuella prestationerna som resulterar i 

mål? (Utmana, avgörande pass, distansskott) 

6) Vilka inslag associeras när ett mål görs i en kombination av ett etablerat anfall och en 

individuell prestation? 

7) Hur många mål görs på fasta situationer i form av hörnor, frisparkar och straffsparkar? 

2. Metod 

För att genomföra denna undersökning valde jag att analysera målen som klubbarna har gjort i 

den spanska ligan. Detta för att få en så realistisk jämförelse som möjligt då dessa två lag 

ställs mot likartade motståndare.  

Ett spelschema med tid, datum och resultat för respektive lag från den spanska ligasäsongen 

2010/2011 söktes fram via Google. Från lagens spelprogram valde jag därefter ut x antal 

matcher som innehöll 40 mål totalt. Antalet matcher baserades på hur många mål man hade 

gjort vid varje match.  

Spelprogrammet användes även för att kunna göra en sökning på videoklipp för respektive 

match. Antalet mål som analyserades var 40 stycken vardera och videoanalyseringen skedde 

via hemsidan Youtube. I analyseringen av de totalt 80 målen utgick jag ifrån 

frågeställningarna. 

Nedan kommer en förklaring av de olika kategoriernas och inslagens innebörd, i det här fallet.  

Etablerade anfall: När man i ett anfall som resulterar i mål kan se inslag av antingen 

kortpassningsspel, långboll, inlägg eller någon form av kombination av dessa. 

Individuella prestationer: När man i ett anfall som resulterar i mål kan se inslag av antingen 

en utmaning, distansskott, avgörande pass eller någon form av kombination av dessa. 

Nästkommande rubrik innehåller en definitionslista på de olika inslagen. 
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2.1 Definitionslista på inslag 

• Kortpassningsspel – när bollen spelas längs marken inom laget  
• Långboll – när bollen spelas på höjden inom laget  
• Inlägg – när en spelare slår ett inlägg från kanten som resulterar i mål.  
• Utmana – när en spelare utmanar för att passera sin motståndare vilket resulterar i mål. 
• Distansskott – ett skott utanför motståndarnas straffområde som resulterar i mål. Ej 

fasta situationer 
• Avgörande pass – när en spelare passar bollen till en medspelare som friställs på 

vanligtvis en djupledslöpning vilket resulterar i mål. 
 

3 Resultat 

Resultaten från undersökningen kommer att besvaras utifrån respektive frågeställning. 

 

3.1  Hur många mål har gjorts vid respektive kategori? 

Diagrammet visar på antalet mål som har gjorts vid respektive kategori. De etablerade 

anfallen som resulterar i mål för Barcelonas del motsvarar 47,5% av lagets målproduktion 

och för Real Madrids del är det 27,5% av samma kategori. Vid de individuella prestationerna 

som resulterar i mål svarar Barcelona med 27,5% och Real Madrid med 22,5%. När lagen gör 

mål genom en kombination av ett etablerat anfall och en individuell prestation visar siffrorna 

att det är 20 % för Barcelona och 22,5% för Real Madrid av alla mål som görs genom denna 

kategori. Fasta situationer innehar 5% hos Barcelona och 27,5% hos Real Madrid av den 

totala  målproduktionen. 

 

 
Figur 1 – Översikt på hur många mål som har gjorts vid respektive kategori 
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3.2  Var på planen sker de etablerade anfallen som resulterar i mål? (Centralt, Kanten eller 

      en kombination av dessa) 

 

Planen delades in i tre olika ytor vid analyseringen av denna frågeställning, enligt figuren 

nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – Planens uppdelade ytor 

 

Resultaten visar att Barcelonas etablerade anfall oftast sker både centralt och på kanten medan 

Real Madrid etablerar sina anfall antingen centralt eller på en kant. Totalt var det 19 mål för 

Barcelona och 11 mål för Real Madrid som gjordes genom etablerade anfall. Tabellen nedan 

visar på hur många mål som har gjorts centralt, kant eller en kombination av dessa i 

förhållande till de totalt antal gjorda målen för denna kategori.  

 

 

Tabell 1 – På vilken yta sker de etablerade anfallen vid mål  

 Barcelona  

Planens ytor Antal mål 

 

Procentandel 

Real Madrid 

Antal mål 

 

Procentandel 

Centralt  5 26,3 % 4 36,3% 

Kanten  4 21,1 % 5 45,4% 

Centralt och 

kanten 

10 52,6% 2 18,1% 
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3.3 Vilka typer av inslag kan man se vid de etablerade anfallen som resulterar i mål? 

       (Kortpassningsspel, långbollar, inlägg) 

 

Resultaten för Barcelona visar att de har inslag av kortpassningsspel i samtliga av sina 19 

etablerade anfall. Åtta av dessa anfall utgör även ytterligare inslag i form av långboll eller/och 

inlägg. Real Madrids siffror visar på att inslaget kortpassningsspelet förekommer mest följt av 

långboll och inlägg under de etablerade anfallen. Nedan följer en illustrerad bild på hur 

inslagen tolkas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 – Ett exempel från ett etablerat anfall som innehöll samtliga inslag. 

 

Tabell 2 – Inslag som förekommer vid de etablerat anfallen som resulterar i mål 

 Barcelona  

Inslag Antal mål 

 

Procentandel 

Real Madrid 

Antal mål 

 

Procentandel 

Kortpassningsspel  19 100 % 8 72,7% 

Långboll  5 26,3 % 3 27,2% 

Inlägg 3 15, % 1 9% 

 

 

3.4 Var på planen sker de individuella prestationerna som resulterar i mål? 

      (Centralt, kanterna eller en kombination av dessa) 

Gemensamt för de båda lagen är att de individuella prestationerna endast sker från två ytor 

under samma anfall en gång, utan det är från centrala delen av planen som de individuella 

prestationerna förekommer mest. Tabellen nedan är beräknad på det antal mål respektive lag 

har gjort för denna kategori dvs. 11 mål för Barcelona och 9 för Real Madrid. 
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Tabell 3 – På vilken yta sker de individuella prestationerna vid mål 

 Barcelona  

Planens ytor Antal mål 

 

Procentandel 

Real Madrid 

Antal mål 

 

Procentandel 

Centralt  6 54,5 % 6 66,6 % 

Kanten  4 36,3 % 2 22,2 % 

Centralt och 

kanten 

1 9,2% 1 11,1% 

 

3.5 Vilka typer av inslag kan man se vid de individuella prestationerna som resulterar i 

mål? (Utmana, Avgörande pass, distansskott) 

 

Siffrorna här visar på att Real Madrids individuella prestationer till största del präglades av 

avgörande passningar, 72,7 % dvs. 6 av de totalt 9 målen var av denna art. Barcelonas mest 

användbara inslag var likt Real Madrid avgörande passningar som utgjorde 45,4% av målen. 

Dock var detta tätt följt av inslaget utmana som uppgick till 36,3% av de totalt 11 målen.    

 

Tabell 4 – Inslag som förekommer vid individuella prestationer som resulterar i mål 

 Barcelona  

Inslag Antal mål 

 

Procentandel 

Real Madrid 

Antal mål 

 

Procentandel 

Utmana  4 36,3 % 2 27,2 % 

Avgörande pass  5 45,4 % 6 72,7% 

Distansskott 2 18,3 % 1 9% 

 

 

 

3.6 Vilka inslag sammankopplas när ett mål görs i en kombination av ett etablerat anfall 

och en individuell prestation? 

När lagen visat sig ha en kombination av ett etablerat anfall och en individuell prestation har 

kortpassningsspelet förekommit som ett av inslagen i samtliga mål för båda lagen. Resultaten 

visar även på att kortpassningsspelet kombinerat med att utmana är det Real Madrid gjort mer 

än hälften av sina mål på. Totalt gjorde man 9 mål i denna kategori. 
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Tabell 5 – Vilka inslag sammankopplas i en kombination av ett etablerat anfall och en 

individuell prestation som resulterar i mål 

 

 

3.7 Hur många mål görs på fasta situationer i form av hörnor, frisparkar och 

      straffsparkar? 

Av de totalt 40 analyserade målen som Barcelona har gjort är två stycken på fasta 
situationer, en på hörna och en på straff. Real Madrid gjorde dock 11 mål på fasta 
situationer vilket motsvarar 27,5 % av den totala målproduktionen som analyserats. Fyra 
på frisparkar, sex på straffar och en på hörna är deras facit. 
 
 

 
  
Figur 4 – Diagram över vilka typer av fasta situationer som resulterar i mål 
 
 

3. Diskussion 
 

Syfte med detta arbete var att undersöka hur respektive lag gjort sina mål under La Liga 

säsongen 2010/2011 utifrån de parametrar som nämnts i inledningen.  

Barcelona  Kombinationer 

av inslag Antal mål 

 

Procentandel 

Real Madrid 

Antal mål 

 

Procentandel 

KP+UM  3 37,5 % 5 55,6 % 

KP+ DS  2 25 % 2 22,2 % 

KP+AP 3 37,5 % 2 22,2 % 

Förklaringsruta: 

KP =Kortpassningsspel 

UM = Utmana 

DS = Distansskott 

AP = Avgörande Pass 
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Då tiden var begränsad för detta arbete valde jag göra avgränsning vid enbart 40 mål för 

respektive lag över hela säsongen 2010/2011. Detta för att få ut maximalt med tid till att 

stimulera ett resultat som är så precist som möjligt.  

De resultat som härleds ur undersökningen visar på att, av antalet mål Barcelona har gjort 

under respektive variabel grundar sig nästan hälften (47,5%) av målen i etablerade anfall. 

Etableringen som sker både centralt och på kanten av planen är den som förekommer mest, 

vilket jag även förmodar att deras spel går ut på taktiskt sätt. Laget försöker utnyttja så 

mycket som möjligt av plan ytan i form av att ha bollen inom laget vid anfallen samt att 

försöka få så många spelare involverade som möjligt, vilket även Garganta, Maia & Bastos 

(1997) studie påvisar2

                                                 
2 Garganta, J; Maia, J & Basto, F (1997) 

, tidigare nämnt i bakgrunden. Detta skapar en trygghet hos spelarna 

och förvirring hos motståndarna. De individuella prestationerna tenderas av olika inslag i 

form av utmana, skjuta på distans eller spela en avgörande pass. Denna kategori utgör 

(27,5%) av målen och det är när man inte lyckas etablera anfallen som inslag av detta 

synliggörs. Oftast ligger motståndarna då rätt i sina positioner och inte låter Barcelona 

etablera något spel och de individuella prestationerna framkommer. Att fundera över om det 

är något direkt medvetet taktisk spelsätt vill jag inte spekulera om, men en sak är klart, det 

finns väldigt många individuellt skickliga spelare som kan kliva fram när spelet låser sig, 

vilket jag anser är en del utav spelet. De individuella prestationerna som resulterar i mål sker 

mer än hälften av gångerna från den centrala ytan på planen, det tyder på att Barcelona är 

väldigt starka centralt och väljer att utföra sina prestationer från den ytan. Kombinationen av 

ett etablerat anfall och en individuell prestation såg jag inte så mycket av vid analyseringen, 

endast (20%) av målen utgörs av denna kategori. Före undersökningen var min hypotes att 

detta skulle innehålla en större del i målproduktionen, men icke så var fallet. Denna 

kombination sker när laget lyckats etablera ett anfall i form av ett kortpassningsspel, men inte 

lyckats komma till något avslut. Medan vid de enbart individuella prestationerna så har laget 

inte lyckat etablera anfallet. En taktisk disposition över detta tänk kräver återigen att laget 

innehar enormt skickliga spelare. Spelarna som gör mål genom denna kombination är väldigt 

kompletta eftersom att antalet mål som gjorts är jämt fördelade på de tre inslagen av 

individuella prestationerna. Fasta situationer är direkt inte någon höjdare i Barcelonas 

målproduktion, två mål (5%) av de totalt 40 förekommer via det tillvägagångssättet. Min 

hypotes är att man inte prioriterar denna metod, då man oftast rullar igång sina fasta 

situationer oavsett hörna eller frispark. Mitt helhetsintryck av Barcelonas sätt att göra mål 
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efter analyseringen är den, att laget försöker utnyttja hela plan ytan genom ett snabbt 

kortpassningsspel med få tills slag för att dra isär motståndarna och sedan rulla in bollen 

vilket även fotbollsmagasinet offside skriver om i sin text.3

 

 

Real Madrid å andra sidan har visat sig vara jämnare överlag i de olika tillvägagångssätten. 

Antalet mål är jämnt fördelade för respektive kategori, vilket ger ett intryck av att man har en 

god variation i målproduktionen. Laget etablerar sina anfall antingen på en kant eller centralt 

på planen. I båda fallen är kortpassningsspelet prioriteringen men till skillnad från Barcelona 

väljer man då att spela fullt ut på den befintliga plan ytan och inte variera mellan dessa. Detta 

har visat sig fungera för Madrid eftersom att de är väldigt högt tempo när dem väl sätter igång 

med etableringen. Fördelen med att spela som Madrid är att laget är väldigt resolut i det man 

ska göra och bestämmer sig tidigt på vilken yta man ska anfalla på, nackdelen är att man kan 

bli förutsägbara efter ett tag, tillskillnad om man varierar spelet mer tycker jag. De 

individuella prestationerna sker till största del centralt i form av en avgörande pass. Detta 

eftersom att Real Madrid har väldigt många djupledslöpande spelare som ständigt är alerta 

bakom motståndarnas backlinje. När det finns läge slår man en avgörande pass från centralt 

läge, på en central yta och på en djupledslöpande medspelare som gör mål. Det lämnar 

avtrycket att så fort motståndarnas backlinje står en bit upp på planen så ska man sätta denna 

avgörande boll, taktiskt sätt lyckat då laget har spelare av dessa kalibrer som kan göra detta. 

Real Madrid är inte rädda och kombinera ett kortpassningsspel med att utmana sin 

medspelare. I mer än hälften av målen i kombinationen av dessa kategorier, synliggörs 

tendenser av detta. Det blir rätt jobbigt och oförutsägbart för motståndarna, laget etablerar ett 

kortpassningsspel för att blixtsnabb utmana sin motståndare och göra mål. I analyseringen 

lade jag märke till motståndarna i de flesta fall väntade på ”en till pass” men så kom 

utmaningen och det var mål. Nyckeln till detta är återigen ett fartfyllt spel. Fasta situationer är 

Real Madrid otroligt skickliga på, laget tar verkligen vara på dessa lägen vilket tillhör hela 

27,5% av målproduktionen. Man skapar lägen så att denna förmån ges, frisparkarna vill jag 

påstå är en del av taktiken då man vid alla mål gått tillväga på ett nästintill identiskt sätt. Fasta 

situationer är en nyckel i Real Madrids målproduktion. Mitt helhetsintryck av detta lag är att 

laget är rätt kompletta i sina sätt att göra mål utifrån kategorierna. Det finns en god variation 

och laget känns starka i alla delar för målproduktionen.  Jämfört med Barcelona så är man 

som jag tidigare nämnt mer jämnare men å andra sidan så visar resultaten att Barcelona har en 

                                                 
3 Offside 4/09, Reng, sida 61-62.   
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högre högsta nivå när det gäller etableringen av spelet som resulterar i mål vilket kan klassas 

som både för och nackdel för respektive lag.  

 

Resultaten för denna undersökning innebär att man får en djupare inblick om hur en 

framgångsrik målproduktion har gått tillväga och på så sätt kan ta det vidare för utveckling. 

En viss ny kunskap har jag erhållit i form av att jag nu på ett djupare plan kan studera olika 

former av tillvägagångssätt vid mål. För Barcelona och Real Madrids del tror jag att de 

givetvis vill upprepa samma facit, sedan hur dem gör det är något jag tror vi alla undrar över. 

 

Det finns begränsningar i arbetet i form av att jag gjorde en avgränsning vid 40 mål. Vilket 

gjorde att jag inte hade med resterande mål. Frågan man kan ställa sig då är, tänk om den 

andra halvan av antalet mål var helt annorlunda? Ja, i så fall är denna undersökning 

missvisande om man summerar helheten. Frågeställningarna borde ha reducerats, vilket skulle 

ge mer utrymme till diskussion. Ytterligare felkällor är att mina bedömningar inte behöver 

vara andras bedömningar. 

 

Vidare forskning: 

I detta avseende så kan jag inte på rak hand fundera ut hur man skulle kunna forska vidare när 

jag bara undersökt två lags sätt att göra mål under en enda säsong. Det kan vara så att man har 

en mindre bra säsong nästkommande år. Däremot så skulle det vara spännande att kanske 

undersöka två lag från en annan liga med liknande motsvarigheter eller ur andra perspektiv än 

att kolla hur de gör mål. Nu i efterhand känns det som att jag kunde ha gjort undersökningen 

annorlunda, mer än att bara kolla hur lagen göra mål. Ur taktiskt perspektiv blir det rätt så 

smalt. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: Här skriver du uppsatsens syfte och frågeställningar. 
 
Vilka sökord har du använt? 
Goal, Scoring. Football. Barcelona. Real madrid 
 

 
Var har du sökt? 
Sportdiskus, Google. Gihs specialarbeten.  

 
 
Kommentarer 
Det var inte det lättaste att hitta träffar som var relevant för mitt arbete.  
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