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Sammanfattning 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka de målchanser som skapades under cupspelet i VM 

2006 och analysera vilka som var mest effektiva, d.v.s. oftast resulterade i mål och varför. 

 

För att besvara syftet användes följande frågeställning: 

• Vilka typer av målchanser leder oftast till mål och är därmed mest effektiva? 

 

Metod 
Studiens datainsamlingsmetod har varit observation av 16 fotbollsmatcher från 

världsmästerskapen i fotboll 2006. Matcherna är inspelade på DVD från SVT:s och TV4:s 

TV-sändningar. Varje målchans har analyserats och kategoriserats och förts in i ett 

analysschema bestående av tio kategorier. Exempel på kategorier är försvarsmisstag 

(målchans som uppkommer efter misstag från det försvarande laget), individuell prestation 

(spelare som skapar en målchans på egen hand) och fast situation (målchans som uppkommer 

efter hörnspark, frispark, indirekt frispark, straffspark eller inkast.). 

 

Resultat 
Totalt skapades 366 målchanser varav 31 ledde till mål. Den målchans som oftast gav mål 

procentuellt sett var försvarsmisstag med 20 %. Individuell prestation gav mål i 14 % av 

fallen och fast situation 13 %.  

 

Slutsats 
De slutsatser som går att dra av studien är att försvarsmisstag, individuell prestation och fast 

situation, oftast leder till flest mål procentuellt räknat. Dessa typer av målchanser är därmed 

de mest effektiva. 
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1. Inledning 

 
1.1 Introduktion 
 
Fotbollen, i den form vi idag känner till den, har spelats i över 150 år. Idag är den världens 

mest populära sport med 240 miljoner spelare fördelat över 200 länder. Miljarder TV-tittare 

följer de stora mästerskapen och matcherna med stor hängivenhet. Sporten har utvecklats 

med en enorm hastighet och den senaste femtioårsperioden kan räknas till det som idag 

benämns som modern fotboll. 1 

 
I takt med att sporten växer, växer även kraven på lagen och spelarna. Under de tio senaste 

åren har de tjugo rikaste klubbarna i världen ökat sina gemensamma intäkter med 200 %, som 

ett resultat av större arenor, TV-rättigheter och kommersiella intäkter. De bästa lagen med 

störst arenor får flest åskådare på sina matcher och därmed störst intäkter. De högst placerade 

lagen i de nationella ligorna får störst andel av de TV-pengar som delas ut och säljer även 

flest souvenier. Allt oftare köps klubbar i de större ligorna upp av affärsmän för 

miljardbelopp med syftet att tjäna pengar genom framskjutna ligaplaceringar och spel i de 

internationella cuperna. 2 

 

Detta kräver resultat som i sin tur kräver skicklighet. Skillnaden mellan ett skickligt lag som 

vinner och ett som förlorar får därmed stora ekonomiska konsekvenser. Det viktigaste i 

dagens fotboll är att göra mål och ta tillvara på sina målchanser och uppnå hög effektivitet. 

 

Denna studie vill ge förslag till effektivisering av anfallsspelet. Den kan med bakgrund av 

vad som tidigare diskuterats i många hänseenden vara intressant för personer involverade i 

fotboll, som vill ha svar på frågor som det ofta spekuleras kring. Hur ofta leder 

inläggssituationer till mål? Bör man försöka komma till skott utifrån så fort möjlighet ges? 

Såväl tränare som spelare kan med hjälp av denna studie skapa sig en uppfattning om hur 

man spelar ett effektivt anfallsspel. 

 
 
                                                 
1 Ken Bray, How to score – science and the beautiful game (London: Granta Books 2005), s. 1-3. 
2 Deloitte, <http://www.deloitte.co.uk/RegistrationForms/PDFs/DeloitteFootballMoneyLeague2007.pdf> 2008-
04-02. 
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1.2 Bakgrund 
 
Öyvind Larsen skriver i ”Angrepp og effektivitet” om matchanalyseringens bakgrund samt 

olika anfallsmetoder och dess effektivitet. Matchanalyseringen har sina rötter i USA där 

basketboll, baseball och amerikansk fotboll var de första sporter som analyserades. Datorer 

med kommersiell mjukvara för matchanalysering, blev redan 1966 tillgängliga för 

analysering av amerikansk fotboll. 3 

 

Engelsmannen Charles Reep blev pionjär inom europeisk fotboll, då han mellan 1950 och 

1974 analyserade över 2000 matcher och 32000 mål. Reeps resultat utgjorde grunden för 

många av Storbritanniens lag vid val av upplägg och spelstil.4  

 

Reep använde statistisk data för att undersöka sannolikheten till hur olika typer av avslut mot 

mål resulterar i mål under olika omständigheter. Resultaten låg till grund för att visa hur man 

med olika metoder kan öka effektiviteten vid användandet av specifika spelstrategier. 5 

 

Enligt Larsen ska matchanalysering vara ett hjälpmedel som förhoppningsvis leder till 

förbättrat anfallsspel. 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Öyvind Larsen, Angrepp og effektivitet (Oslo: Norges Idrettshögskole 1992), s. 21. 
4 Ibid. 
5 Richard Pollard, Charles Reep (1904-2002): pioneer of notational and performance analysis in football, 
Journal of Sports Sciences, 20 (Oct 2002), s. 853-855. 
6 Öyvind Larsen, Angrepp og effektivitet (Oslo: Norges Idrettshögskole 1992), s. 59. 
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1.3 Forskningsläge 
 
De studier som forskningsläget presenterar har som främsta fokus att belysa effektivt 

anfallspel och angränsar i viss mån till föreliggande studies syfte. Då ingen tidigare studie 

använt den metod som denna studie ämnar använda, ämnar forskningsläget även definiera 

studiens analysschema.  

 

En av de oftast förekommande angreppsvinklarna inom undersökningsområdet ”effektivt 

anfallspel”, är undersökning av tidsaspekten, d.v.s. vid vilken tidpunkt under en match flest 

mål tillkommer. Genom att använda denna metod ges möjlighet att få svar på frågan om när 

flest mål görs, medan frågor som hur och med vilket tillvägagångssätt inte undersöks.  

 

Njororai W. W. Simiyu utgick från denna aspekt i studien ”Scoring Goals” och undersökte de 

mål som gjordes i VM 2002. Om en match över 90 minuter delas in i 15-minutersperioder, 

visar resultatet att flest mål i genomsnitt, ca 18-23 %, görs mellan matchminut 76-90. 7  

 

Armatas et al. genomförde en liknande studie när 90 matcher från tre VM-slutspel för damer 

undersöktes i ”Goal scoring patterns over the course of a match: Analysis of Women's high 

standard soccer matches”. När matcherna delas in i halvlekar, d.v.s. 45-minutersperioder, 

görs flest mål under den andra halvleken. När indelningen görs i 15-minutersperioder, likt 

föregående undersökning, är resultatet detsamma. Flest mål görs mellan matchminut 76-90.8 

 

En annan populär metod är att mäta antalet passningar som föregår ett mål. Hughes et al. har i 

studien ”Analysis of passing sequences, shots and goals in soccer”, analyserat antalet 

passningar som lett till mål i två VM-turneringar, 1990 och 1994. Utgångspunkten har varit 

Reep & Benjamins tidigare forskning, som gav som resultat att ungefär 80 % av alla mål görs 

utifrån en passningssekvens med tre passningar eller färre och att ett mål görs på tio skott.9 

Hughes et al. har utvecklat metoden till att normalisera all data utifrån frekvensen av varje 

passningssekvens respektive längd och kommit fram till att fler mål görs efter längre 

sekvenser. Lagen skapade samtidigt fler avslut efter längre sekvenser, men lag som tog avslut 

                                                 
7 Njororai W. W. Simiyu, Scoring Goals, Soccer Journal, Nov/Dec 2007;52 (7): 34. 
8 Armatas et al., Goal scoring patterns over the course of a match: Analysis of Women's high standard soccer 
matches, Physical Training, Jan  2007, s. 1. 
9 Richard Pollard, Charles Reep (1904-2002): pioneer of notational and performance analysis in football, 
Journal of Sports Sciences, 20 (Oct 2002), s. 853-855. 
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efter kortare sekvenser var däremot mer effektiva. Lag som avancerade långt i VM-

turneringen 1990 (semifinalister) jämfördes även mot lag med sämre resultat (utslagna i 

gruppspelet). Det visade sig att den första gruppen gjorde fler mål utifrån längre 

passningssekvenser och att det för den andra gruppen inte gick att urskilja någon skillnad.10  

 

Andrzej Szwarc har i ”Effectiveness of Brazilian and German teams and the teams defeated 

by them during the 17th Fifa World Cup”, jämfört effektiviteten mellan de två finallagen i 

VM 2002 och de lag de besegrade på sin väg fram till finalen i turneringen. Studien baseras 

på 12 inspelade matcher där lagen jämförs utifrån 15 variabler där passningsskicklighet i 

pressade situationer, antal skott mot mål och dess träffsäkerhet, bollvinst i en-mot-en 

situationer och det egna försvarets skicklighet framför eget mål anses vara de element som 

urskiljer lagens effektivitet ur taktiskt och tekniskt hänseende. De två ”vinnarlagen” Brasilien 

och Tyskland, visade högre effektivitet än ”förlorarlagen” i just dessa element, medan övriga 

var relativt jämna. 11  

 

Forskningsläget syftar även till att definiera det analysschema som denna studie använder sig 

av. 

 

Stan Mixon presenterar i ”Scoring facts of intererst” fakta kring hur ofta mål tillkommer ur 

olika situationer. De mest relevanta resultaten för den föreliggande studien är de som rör 

studiens analysschemas kategorier. 94 % av alla mål görs från ett avstånd inom 25 meter från 

motståndarmålet. Från dessa mål, tas 80 % av avsluten efter fyra passningar eller färre inom 

laget. 9 % av alla skott mot mål som tas utanför straffområdet resulterar i mål. 75 % av alla 

mål som görs med huvudet genom nick, är resultat från inlägg. 21 % av alla mål som görs är 

nickmål. 15% av alla mål, görs därmed genom nick från inlägg 12 

 

Ken Bray presenterar i boken ”How to score – science and the beautiful game” statistik om 

fasta situationer. Under fotbolls-VM 1990 och 1994 gjordes 32% respektive 25% av målen 

                                                 
10 Hughes et al., Analysis of passing sequences, shots and goals in soccer, Journal of Sports Sciences, May 
2005; 23(5): 509-514. 
11 Andrzej Szwarc, Effectiveness of Brazilian and German teams and the teams defeated by them during the 17th 
Fifa World Cup,  Kinesiology Jun 2004; 36 (1): 83-90. 
12 Stan Mixon, Scoring facts of intererst, Soccer Journal, Jul/Aug 2007; 52 (4): 12. 
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på fasta situationer. År 1998 gjordes 21 av de 171 målen på frispark, 20 på hörna och 15 på 

straff, vilket ger 32 % av det totala antalet mål. 13 

 

Öyvind Larsen beskriver i ”Angrepp og effektivitet” olika tillvägagångssätt för att skapa 

målchanser. Som initiativ till att skapa en målchans kan bollförande spelare riva sig loss från 

motståndaren, utmana denne för att skapa vidare öppningar och rum för avancemang och 

genombrott mot mål. Genombrottet kan ske på egen hand eller med hjälp av olika typer av 

passningar. Passningarna kan slås diagonalt i sidled, i djupled, som crosspassning (inlägg) 

eller som en kombination av dessa.14 

 

Fasta situationer är något många lag lägger ned mycket tid på att förbättra. Det som bör 

utnyttjas är lagets speciella individuella färdigheter samt fysik och aggressivitet. Viktigt är 

också att ha kännedom om vilka ytor som är svårast att försvara och hur bollens bana ter sig 

vid olika typer av skruv. Kan dessa komponenter utnyttjas vid en fast situation, bör chanserna 

öka till högre effektivitet.15 

 

Avslutningsfasen är ingen egen kategori av anfall, utan en samling av flera typer av effektiva 

anfallsmetoder. Dessa delas upp i två underkategorier; det avgörande momentet som skapar 

målchansen och själva utnyttjandet av målchansen.16 När man undersöker hur långt tillbaka i 

tid man bör gå för att undersöka hur målchansen skapas, bör man enligt Larsen fokusera på 

det avgörande momentet.17 Det behöver dock inte nödvändigtvis vara det anfallande laget 

som skapar det avgörande momentet i ett anfall. Både taktiska och tekniska fel hos det 

försvarande laget kan leda fram till en målchans.18 

 

Gerhard Bauer utvecklar i ”Soccer techniques, tactics & teamwork”, dessa tillvägagångssätt. 

Passningskombinationer mellan 5-15m per passning, ger laget ett stort antal 

passningsmöjligheter. Passningar av den här typen sker med hög frekvens och brukar 

vanligtvis involvera 3-4 personer och kan även kallas standardkombinationer. 19  

 

                                                 
13 Ken Bray, How to score – science and the beautiful game (London: Granta Books 2005), s. 153-182. 
14 Öyvind Larsen, Angrepp og effektivitet (Oslo: Norges Idrettshögskole 1992), s. 73-74. 
15 Ibid. s. 60. 
16 Ibid. s. 71. 
17 Ibid. s. 72. 
18 Ibid. s. 72. 
19 Gerhard Bauer, Soccer techniques, tactics & teamwork (New York: Sterling 1993), s. 98. 
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Tillvägagångssätt för att skapa målchans: 

 

• Passning 

Kvaliteten på passningen avgör om anfallet blir lyckat eller ej. Passningen kan vara hög 

eller låg, mjuk eller hård, med eller utan skruv. Med tanke på dessa valmöjligheter bör 

man handla i relation till den situation man befinner sig i och anpassa passningen efter 

det. 20 

 

• Inlägg 

Inlägg är en passning till en mottagare som går i luften över motståndarnas huvuden, eller 

en passning slagen i ”blindo” mot straffområdet. Inlägg med skruv är en svårare passning 

för motståndaren att avläsa och försöka bryta, men samtidigt är den svårare för 

mottagaren att ta emot eller avsluta på. 21 

 

• Skott 

Skott tas vanligtvis från distans, d.v.s. utanför straffområdet. Emellertid är det inte dessa 

skott som oftast ger resultat. Mål görs oftast från kort avstånd, d.v.s. innanför 

straffområdet. Avslut mot mål görs med huvudet genom nick, med fotens utsida, insida, 

häl, tåspets eller vrist. Det är sällan hårdheten i bollträffen som ger resultat utan istället 

precisionen i tillslaget. 22 

 

• Dribbling i genombrottssyfte 

Det finns tillfällen då bollföraren bör dribbla för att skapa en målchans. När laget kontrar 

och stora ytor uppstår ges större chans att dribblingar lyckas. Att dribbla i offensivt 

straffområde skapar oro i motståndarförsvaret vilket kan leda till regelöverträdelse och 

straffspark.23 

 

 

 

 

 
                                                 
20 Gerhard Bauer, Soccer techniques, tactics & teamwork (New York: Sterling 1993), s. 109. 
21 Ibid. s. 109-110. 
22 Ibid. s. 110. 
23 Ibid. s. 111. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka de målchanser som skapades under cupspelet i VM 

2006 och analysera vilka som var mest effektiva, d.v.s. oftast resulterade i mål och varför. 

 

För att besvara syftet används följande frågeställning: 

 

• Vilka typer av målchanser leder oftast till mål och är därmed mest effektiva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

2. Metod 

 
2.1 Val av metod 
 
I “Handbook of Soccer Match Analysis – A systematic approach to improving performance”, 

beskriver författarna Carling, Williams och Reilly hur man bäst analyserar fotboll. När 

handbaserad analysering med hjälp av analysschema genomförs, finns fyra punkter att ta 

hänsyn till för att nå en så korrekt analys som möjligt.24 

 

 

Dessa är: 

 

• Vilken information är relevant 

Informationen måste uppfylla sitt syfte för att vara relevant. Om målchanser är det som 

ämnas undersökas, måste bakgrunden till hur och varför målchanser skapas analyseras 

och objektiv information ges.25 

 

• Hur ett analysschema skapas 

När ett handbaserat analysschema tas fram, används allt som oftast papper och penna. 

Detta innefattar korta noteringar på papper angående den information som är nödvändig 

för syftet. Det är även viktigt att inse att det finns ett stort utbud av händelser i olika 

situationer och att en gräns måste dras för vad som skall undersökas. En passning kan 

t.ex. klassas som lyckad om mottagaren tar emot bollen och misslyckad om den inte når 

fram. Man kan sedan om så är tanken, gå vidare och undersöka hur passningen är slagen. 

Exempelvis kan den vara lång/kort eller hög/låg. Det bör klargöras redan från början vad 

som skall undersökas.26 

 

 

 

 

                                                 
24 C. Carling, M. Williams, T. Reilly, Handbook of Soccer Match Analysis – A systematic approach to 
improving performance (New York: Routledge 2005), s. 16. 
25 Ibid. s. 16-17 
26 Ibid. s. 17-26 
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• Hur resultaten kontrolleras 

Vissa klassificeringar kan vara subjektiva, exempelvis lyckad/misslyckad passning, 

lång/kort pass. För att försäkra sig om att informationen är tillförlitlig, bör någon annan, 

som är insatt i analyssystemet, göra en analys av samma match för att kontrollera dess 

reliabilitet.27 

 

• Hur resultaten presenteras 

När informationen är insamlad på analysschemat skall den på ett enkelt sätt kunna föras 

över från papper till mjukvara (exempelvis Microsoft Excel). I Excel kan sedan resultaten 

beräknas och utgöra underlag för tabeller och grafiska figurer .28  

 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 
 
Studiens datainsamlingsmetod har varit observation av 16 fotbollsmatcher från 

världsmästerskapen i fotboll 2006 för herrar. Matcherna är inspelade på DVD från SVT:s och 

TV4:s TV-sändningar. Varje målchans har analyserats och förts in i ett analysschema. 

 

 

2.3 Urval 
 
Urvalet av matcher föll på de 16 sista matcherna i turneringen, d.v.s. cupmatcherna som 

spelades mellan de lag som avancerat vidare från gruppspelet. Detta dels p.g.a. att 

observation av fler matcher skulle bli en alltför stor uppgift, men även för att just cupspelet 

erbjuder matcher mellan världens bästa landslag och på så sätt ger en bild av hur fotboll 

spelas på absolut toppnivå. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 C. Carling, M. Williams, T. Reilly, Handbook of Soccer Match Analysis – A systematic approach to 
improving performance (New York: Routledge 2005), s. 26. 
28 Ibid s. 26. 
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2.4 Procedur 
 
När ämnesinriktningen var fastställd påbörjades framtagandet av ett lämpligt analysschema 

(se bilaga 1). Det studien vill undersöka är hur målchanser uppkommer och därmed blev det 

naturligt att försöka hitta det avgörande momentet i ett anfall, som leder till en målchans. 29 
 

Analysschemat har delats in i tio kategorier där varje kategori är ett moment som skapar en 

målchans. Bauer och Larsen har varit utgångspunkt för analysschemats kategorier, då 

kategoriernas definitioner grundar sig på resultat från deras studier. I övrigt har 

analysschemat utformats av författaren för att bäst uppfylla studiens syfte. 

 

Definition på målchans: 

 

En målchans uppkommer när det anfallande laget avslutar ett anfall med intentionen att 

avslutet skall resultera i mål. För att få möjlighet att avsluta anfallet krävs att både spelare 

och boll befinner sig i lämplig position som underlättar avslutets svårighetsgrad. Det 

anfallande laget kan nå dessa positioner genom att spela sig fram till dem, eller få dem till 

skänks slumpmässigt eller av det försvarande laget. Nedan följer de avgörande moment som 

skapar en målchans och som i denna studie kategoriserats i tio kategorier. 

 

• Individuell prestation 

Spelare som på egen hand skapar en målchans. Spelaren har som intention att penetrera 

motståndarförsvaret och momentet kännetecknas ofta av att målchansen uppkommer ur 

en situation som initialt ses som ofarlig för det försvarande laget. Den individuella 

prestationen kan dock uppkomma i kombination med övriga kategorier och måste då vara 

av tydligt avgörande karaktär för att klassas inom denna kategori. Kan ske genom en 

avgörande dribbling eller liknande typ av skicklighet som leder till en målchans.   

 

• Inlägg 

Målchans som uppkommer efter inlägg från vänster- eller högerkanten. Målchansen kan 

uppstå i samband med inlägget och behöver inte vara ett direkt avslut på mål. Ett inlägg 

kan antingen slås högt, ett par meter över marken, eller lågt och pressat i knähöjd.  

 

                                                 
29 Öyvind Larsen, Angrepp og effektivitet (Oslo: Norges Idrettshögskole 1992), s. 72. 
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• Skott utifrån 

Målchans som skapas genom skott utanför straffområdeslinjen. Då skott från denna 

distans enligt Mixon endast leder till mål i 9% av fallen, bör inte eventuella passningar till 

denna position anses som avgörande. Mål som uppkommer på direkt retur från ett skott 

utifrån bör även klassificeras inom denna kategori.   

 

• Djupledspass 

Målchans som uppkommer genom en passning i djupled. En fotbollsplan är i regel 105m 

lång och 70m bred. Slås passningen i planens längdriktning definieras den som 

djupledspass. En djupledpassning kännetecknas ofta av att passningen passerar 

försvarspelare innan anfallspelaren tar emot bollen.  

 

• Sidledspass 

Målchans som uppkommer genom en passning i sidled. En fotbollsplan är i regel 105m 

lång och 70m bred. Slås passningen i planens breddriktning definieras den som 

sidledspass. En sidledspassning slås ofta i syfte att förflytta försvarspelare i sidled för att 

finna ytor att anfalla på.  

 

• Passningskombination 

Målchans som uppkommer efter två eller flera passningar i följd där inte någon av 

passningarna är av mer avgörande karaktär än den andra. Består i regel av 

direktpassningar, där de involverade spelarna endast använder ett tillslag på bollen. 

Exempel på passningskombinationer är väggpassning eller triangelspel.  

 

• Långboll 

Målchans som uppkommer efter en passning som är slagen ca 40m eller längre. Då 

avstånd inte kan mätas med exakthet via TV-bilder kan man använda sig av planens 

dimensioner som referens. Passningen kan slås efter marken eller genom luften och slås 

ofta efter kanterna för att skapa ytor eller i syfte att friställa spelare när motståndarens 

backlinje har hög position. 
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• Försvarsmisstag 

Målchans som uppkommer efter misstag av det försvarande laget. Felpassning och 

misslyckade dribblingar i försvarsläge är exempel på försvarsmisstag. Med försvarsläge 

avses en situation där anfallande laget har god möjlighet att skapa en målchans.  

 

• Slumpchans 

Målchans som uppkommer slumpmässigt i straffområdet. En felstuds eller ett ihopslag 

kan ge det anfallande laget en slumpchans. Placeras i denna kategori när varken det 

anfallande eller det försvarande laget tydligt har bidragit till målchansens skapande. 

 

• Fast situation 

Målchans som uppkommer efter hörnspark, frispark, indirekt frispark, straffspark eller 

inkast. Den fasta situationen behöver inte resultera i mål direkt på ett tillslag. 

 

Varje målchans noteras därefter under passande kategori, vilket till slut ger material för 

kalkylering av data. Viktigt att påpeka är att varje målchans är unik och att placeringen av 

denna i kategorierna görs så objektivt som möjligt. En tydlig riktlinje för var målchansen 

skall placeras är att analysera vilket det avgörande momentet i skapandet av chansen var.  

 

När observationen är färdig kalkyleras all data för att sedan bilda diagram.  

 

 

2.5 Validitet och Reliabilitet  
 
För att testa validitet och reliabilitet gjordes ett test med en försöksperson som analyserade en 

match med samma analysschema som användes i studien. Försökspersonen, en man, 25 år 

gammal med måttligt fotbollsintresse, fick grundlig information om analysschemats 

kategorier och definitioner och lämnades ensam för att inte påverkas av yttre omständigheter. 

Resultatet blev att lika många målchanser nedtecknades som det gjordes i denna studie, 

nämligen 19 st. När en jämförelse på analysschemats kategorier över målchanser gjordes 

visade det sig att resultatet endast skiljde sig på en punkt av 19.  
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I det fallet hade försökspersonen angivit långboll som kategori till skillnad från studien som 

angivit djupledspass.30  

 

Validiteten och reliabiliteten bör vara relativt god då allt material samlats in på samma sätt 

och mätnogrannheten varit hög. Inga komplikationer vid insamlandet av data har förekommit. 

 

Då alla matcherna fanns till hands förekom inga bortfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Försöksperson 
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3. Resultat 
 

Här följer de resultat som studien kan påvisa. I nedanstående figur finns de tio kategorierna 

från studiens analysschema representerade, med information om hur många gånger respektive 

målchans skapades och hur många mål som gjordes. Procentsiffran anger i procentform hur 

ofta respektive målchans resulterade i mål. 

Fig. 1 
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Totalt skapades 366 målchanser varav 31 resulterade i mål. Att göra mål på försvarsmisstag 

visade sig vara den mest effektiva anfallsmetoden. 2 mål gjordes på 10 målchanser. 

Slumpchans var mest ineffektiv då ingen av de 23 målchanser som skapades resulterade i 

mål. Det skapades flest chanser via skott utifrån, men bara 3 av 95 målchanser gav resultat. 

Minst målchanser skapades via långboll och ingen av de 6 målchanserna resulterade heller i 

mål. 10 mål och därmed flest per kategori, gjordes på 75 chanser via fast situation som också 

blev den tredje mest effektiva anfallsmetoden. Den näst mest effektiva anfallsmetoden var 

individuell prestation, med 5 mål på 36 målchanser. 
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4. Diskussion 
 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka de målchanser som skapades under cupspelet i VM 

2006 och analysera vilka som var mest effektiva, d.v.s.oftast resulterade i mål och varför. 

 
Det skapades totalt 366 målchanser under de 16 matcherna, varav 31 resulterade mål. Sett 

övergripande över de tio kategorierna, resulterade 8% av målchanserna i mål, vilket är 

jämförbart med Reep & Benjamins resultat på 10 %.31 Genom att undersöka den procentuella 

utdelningen för varje typ av målchans kan man utläsa vilken målchans som är mest effektiv.  

 

Totalt sett gav försvarsmisstag mål i 20 % av fallen, vilket var bäst sett över alla kategorier. 

Försvarsmisstag är dock en typ av målchans som anfallande lag själva har svårt att skapa eller 

förutspå. Det försvarande laget har heller ingen ambition att låta motståndarlaget göra mål 

eller skapa målchanser gratis. Det är den mänskliga faktorn, i den meningen att en positiv 

intention kan få ett negativt utslag, som ligger till grund för försvarsmisstagen och inte den 

offensiva fotbollen som sådan.32 Därmed bör det finnas en medvetenhet om att 

försvarsmisstag inträffar och att de kan vara till gagn för det anfallande laget, men de är 

knappast något att förlita sig till då man planerar taktiken inför en match. Däremot, ur 

defensiv synpunkt, kan det med tanke på resultatet vara av stort intresse att fokusera kring 

minimering av de egna försvarsmisstagen.  

 

Individuell prestation visade sig dock vara nästan lika effektiv då 14 % av målchanserna 

resulterade i mål. Att ha individuellt skickliga spelare i sitt lag är en vital faktor i det 

offensiva spelet. Irrationella spelare som kan göra oväntade saker i oväntade situationer 

skapar problem för det försvarande laget som i övrigt kan ha god kontroll över 

motståndarlagets anfallsspel.33  

 

Fasta situationer skapas ofta under matcher och kan vara väldigt viktiga att ta vara på. I 

denna studie visade sig 13 % av målchanserna resultera i mål. Man kan även jämföra antalet 

mål som gjordes på fasta situationer med resultat från de tidigare VM-slutspelen 1990 och 

1998. 10 mål av 31, d.v.s. 32 %, ger samma resultat som Bray redovisar från dessa VM-
                                                 
31 Richard Pollard, Charles Reep (1904-2002): pioneer of notational and performance analysis in football, 
Journal of Sports Sciences, 20 (Oct 2002), s. 853-855. 
32 Ken Bray, How to score – science and the beautiful game (London: Granta Books 2005), s. 48. 
33 Jens Bangsbo & Birger Peitersen, Offensive Soccer Tactics (Leeds: Human Kinetics) s. 31. 
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slutspel . Hörnsparkar och frisparkar kräver stor precision för att sätta motståndarförsvar i 

problem, medan straffsparkar bör resultera i mål. 34  

 

Intressant nog gav skott utifrån väldigt dålig utdelning i jämförelse med Mixons studie, som 

hade 9 % som resultat.35 Bara 3 av 95 målchanser i denna studie, d.v.s. 3 % resulterade i mål. 

Det är svårt att spekulera i varför skillnaden blev så stor, då Mixon inte redovisar någon 

ytterligare information kring sin studie. Intressant hade varit att ta del av hur stort underlag 

resultaten baserades på samt vilka definitioner som användes. Skott utifrån var i denna studie 

den överlägset vanligaste målchansen. 

 

Det finns mycket att ta i beaktande när resultaten sammanfattas. Antalet mål som gjordes var 

relativt jämnt fördelade över kategorierna, förutom långboll och slumpchans som var 

resultatlösa. Långbollar kan dock vara nyttiga att använda i uppbygnaden av ett anfall, då de 

kan skapa snabba omställningar och möjlighet till kontring. Även om långbollar inte leder till 

målchanser direkt, föranleder de ofta ”det avgörande momentet”. Slumpchanser är svåra att 

beräkna och lades till av författaren för de situationer som uppkommer när varken det 

anfallande eller försvarande laget tydligt bidragit till målchansens skapande. De tre 

passningskategorierna, passningskombination, sidledspass och djupledspass gav relativt jämn 

utdelning, med en effektivtet från 7 - 12 %. Sammanlagt föranleddes 8 av de 31 målen, d.v.s. 

25 % av någon av dessa kategorier. Kategorien inägg gav mål i 10 % av fallen, d.v.s. 3 mål 

på 31 målchanser. Samma kategori stod därmed också för 10 % av det sammanlagda antalet 

mål som gjordes. Mixon menar i sin studie att 15 % av alla mål som görs, sker på nick från 

inägg. Man får förmoda att procentsatsen hade varit ännu högre om de mål som gjorts på 

annat sätt än med huvudet hade inkluderats i resultatet. Därmed kan konstateras att denna 

studies resultat i detta fall, stämmer relativt dåligt överens med Mixons.      

 

Målchanserna spred sig i ett brett spektrum från 95 i en kategori till 6 i en annan. Med detta i 

åtanke kan man fundera över varför man väljer att anfalla på ett visst sätt. Förhoppningen är 

att denna studie ger tränare nya uppslag och idéer kring hur effektiv anfallsfotboll kan spelas. 

Självklart finns ytterligare variabler att ta i beaktande, som hur motståndarlaget försvarar sig, 

vilka ytor som ges till det anfallande laget samt vilka spelartyper man själv förfogar över i sitt 

                                                 
34 Ken Bray, How to score – science and the beautiful game (London: Granta Books 2005), s. 153-155. 
35 Stan Mixon, Scoring facts of intererst, Soccer Journal, Jul/Aug 2007; 52 (4): 12. 
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lag. Varje match är en ny match med nya förutsättningar. Dock bör varje lag i grunden ha en 

övervägd plan med sitt anfallsspel.36   

 

 

4.1 Slutsats 
 
De slutsatser som går att dra av studien är att försvarsmisstag, individuell prestation och fast 

situation, oftast leder till flest mål procentuellt räknat. Dessa typer av målchanser är därmed 

de mest effektiva. 

 

 

4.2 Fortsatt forskning 
 
Det denna forskning ger konkret fakta på är hur de 16 lagen som deltog i studien skapade sina 

målchanser och hur effektiv varje kategori av målchans var. Dessa resultat bör naturligtvis tas 

på största allvar då de avspeglar hur det absoluta toppskiktet i världen utövar sin 

anfallsfotboll. Däremot skulle det ha varit att föredra en större undersökning, då det givit 

möjligheter att dra slutsatser utifrån större datamängd.  

 

En intressant vinkel på detta skulle vara att observera separata fotbollsligor under en hel 

säsong och i en jämförande studie undersöka var man spelar den mest effektiva 

anfallsfotbollen. Detta skulle naturligtvis kräva större resurser i form av tid och manskap, 

men skulle ge fotbollsklubbar världen över värdefulla uppslag om vilken fotbollsliga och 

vilka lag man bör efterlikna i sitt eget spel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Ken Bray, How to score – science and the beautiful game (London: Granta Books 2005), s. 28-60. 
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Bilaga 1. 
 
Analysschema 
 
 
Chans:  _____________________________________________________ 
 
 
 
 
Individuell prestation: _____________________________________________________ 
 
Mål:  ________________________ 
 
Inlägg:  _____________________________________________________ 
 
Mål:  ________________________ 
 
Skott utifrån:  _____________________________________________________ 
 
Mål:  ________________________ 
 
Djupledspass: _____________________________________________________ 
 
Mål:  ________________________ 
 
Sidledspass:  _____________________________________________________ 
 
Mål:  ________________________ 
 
Passningskombination: _____________________________________________________ 
 
Mål:  ________________________ 
 
Långboll:  _____________________________________________________ 
 
Mål:  ________________________ 
 
Försvarsmisstag: _____________________________________________________ 
 
Mål:  ________________________ 
 
Slumpchans:  _____________________________________________________ 
 
Mål:  ________________________ 
 
Fast situation: _____________________________________________________ 
 
Mål:  ________________________ 
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Käll och litteratursökning 
 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Soccer 
World Cup 
Goals 

Football 
Score 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
De är relevanta för studien. 

 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar
Antal relevanta 
träffar 

SPORTDiscus 
 

Soccer * World Cup * Goals 18 2 

 
KOMMENTARER:  
Trots att en del forskning fanns till hands, var det svårt att hitta relevant information i 

studiens syfte.  

 


