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Sammanfattning 
 

Den här studien syftar till att beskriva och undersöka hur anfallen som ledde till mål uppstod 

samt var de avslutades under säsongen 2021 Allsvenskan (Sveriges högsta liga i fotboll). 

Tidigare forskning från de högsta ligorna i Tyskland och England samt tre olika 

världsmästerskap har tagits upp i denna studie för att skapa en referensbild att jämföra den 

nya empirin med. 

 

Författarna har använt sig av en kvantitativ studiedesign där statistik- och video verktyget 

WyScout har använts för att samla in data för att besvara frågeställningarna som beskrivs i 

introduktionen. Sammanlagt har 638 i 240 matcher från Allsvenskan 2021 observerats av 

båda författarna. Dessa målen och deras sammanhörande kategorier motsvarar studiens 

resultat. Vidare så har IBM SPSS Statistics version 28.0 använts för att skapa de diagram som 

har presenterats i resultatet. Resultatet i studien visar att de flesta målgivande anfall startar 

centralt i planen genom att man vinner bollen av motståndarna. Även att 68,5% av målen 

kommer till från öppet spel samt 31,5% från fasta situationer. Ytterligare visar resultatet att 

80% av målen görs i offensivt straffområde. Slutsatsen av studien var att resultatet kan 

möjligen användas av Allsvenska tränare och analytiker för att förbättra deras lags 

prestationer och resultat men även lägga grund för jämförelse med andra klubbar i 

Allsvenskan. Slutsatsen var även att djupare forskning kan göras kring var anfallen startar och 

hur de ter sig i Allsvenskan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FÖRORD 

 

Författarnas bidrag: Johan/Sebastian 

Planering: 50/50  

Litteratursökning: 50/50 

Datainsamling: 50/50 

Analys: 50/50  

Layout: 50/50 

Skrivande 50/50 

 

Författarna vill rikta ett tack till Dan Fransson för hans handledning under arbetets 

genomförande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 

 

 

 
Introduktion ...................................................................................................................................... 5 

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

Bakgrund .......................................................................................................................................... 6 

Definitioner..................................................................................................................................... 6 

Fasta situationer (FS) .................................................................................................................. 6 

Öppet spel (ÖS) .......................................................................................................................... 6 

Antal passningar och tid för målgivande anfall ............................................................................ 6 

Målgivande passning (MP) .......................................................................................................... 6 

Avslut ......................................................................................................................................... 6 

Start på anfall .............................................................................................................................. 6 

Tidigare forskning ........................................................................................................................... 7 

Öppet spel och fasta situationer ................................................................................................... 7 

Var på planen gjordes mål, målgivande passningar samt var på planen startade anfallet? ............. 7 

Hur många passningar och hur långt tid föregår mål .................................................................... 9 

Metod .............................................................................................................................................. 10 

Metoddesign ................................................................................................................................. 10 

Urval och datainsamling ................................................................................................................ 10 

Databearbetning ............................................................................................................................ 11 

Etiska överväganden ..................................................................................................................... 12 

Resultat ........................................................................................................................................... 12 

Avslutsposition ............................................................................................................................. 12 

Varifrån målgivande passningar (MP) görs .................................................................................... 13 

Fördelning fasta situationer (FS) och öppet spel (ÖS) .................................................................... 14 

Fasta situationer ............................................................................................................................ 14 

Öppet spel  .................................................................................................................................... 15 

Diskussion ....................................................................................................................................... 17 

Metoddiskussion ........................................................................................................................... 17 

Resultatdiskussion......................................................................................................................... 18 

Slutsats ......................................................................................................................................... 19 

Referenser ....................................................................................................................................... 20 

 



5 

 

 

Introduktion 

Precis som i resten av världen så utvecklats fotbollen varje dag. Det är många som bidrar till 

detta men framförallt är det fotbollstränarna som bidrar till utvecklingen. Trender kommer 

och går inom fotbollen precis som det gör i övriga världen. I fotbollens värld så skiljer sig 

olika trender i hur man väljer att formera sitt lag, hur man vill anfalla men även försvara 

(Wilson, 2013).  

 

Det finns forskning idag från bland annat världsmästerskapet i Sydafrika som visar att 

målgivande anfall vanligen startar på egen planhalva (Barreira m.fl., 2014). Fortsättningsvis 

visar tidigare forskning från både Premier League och Bundesliga (Englands och Tysklands 

högsta fotbollsligor) att över 50% av alla målgivande anfall startar med en bollvinst (Anzer 

m.fl., 2021; Wunderlich m.fl., 2021). Från världsmästerskapet i Tyskland (Acar m.fl., 2008) 

och världsmästerskapet i Ryssland (Cobanoglu, 2019) kan antal passningar i genomsnitt samt 

genomsnittstiden på målgivande anfall utläsas. Vidare beskriver Cobanoglu`s (2019) studie på 

världmästerskapet i Ryssland från vilken del av planen den målgivande passningen slogs för 

samtliga mål men även var på planen målen ideligen gjordes. 

 

All denna statistik som kort beskrivits har som gemensam nämnare att studierna har gjorts på 

toppfotboll på både landslagsnivå men även klubbnivå. Enligt UEFAs ranking av 

klubblagsfotbollen i länder runt om i Europa placerar sig både England och Tyskland i topp 5 

(UEFA, u.å.) medan världsmästerskap är till för världens dåvarande bästa landslag.  

 

Som ovan visar så finns forskning internationellt kring var och hur målgivande anfall startar, 

förlöper samt avslutas. Författarna upplever att forskning saknas kring detta ämne inom 

Allsvenskan och därav är studien motiverad. Allsvenskan är i skrivande stund (2022-04-29) 

rankad nr 23 i världen (UEFA, u.å.). Det kan därför påstås att Allsvenskan skiljer sig från 

dessa andra ligor/mästerskap och att det därför skulle vara motiverat att ta fram empiri kring 

detta ämne i Allsvenskan. Det resultat som redogörs i denna studie kan potentiellt vara 

användbart för fotbollstränare och analytiker i Allsvenskan. 

 

Syfte och frågeställningar   
 

Den här studien syftar till att beskriva och undersöka hur anfallen som leder till mål uppstår 

och förlöper samt var de avslutas i Allsvenskan. Den statistik som tagits fram kommer även 

analyseras utifrån hur liknande statistik tidigare redovisats från bland annat Tyskland, 

England och tidigare Världsmästerskap.  

 

Frågeställning 1 - Görs målen till följd av öppet spel eller en fast situation?  

Frågeställning 2 - Var på planen gjordes målen, de målgivande passningarna samt var på plan 

startade anfallet? 

Frågeställning 3 - Hur många passningar och hur lång tid föregår målen?  
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Bakgrund 

 

Definitioner 

 

Fasta situationer (FS) 
Ett mål som uppstår av en fast situation beskrivs i denna uppsats som varje mål där anfallet 

startar med antingen en straffspark, frispark, inkast eller hörna samt att antalet passningar 

innan avslutet är maximalt 3 stycken. 

 

Öppet spel (ÖS) 
Ett mål som följer efter öppet spel beskrivs i denna uppsats som varje mål där anfallet startar 

med bollvinst, avspark eller inspark samt de mål som efterföljer en fast situation om 4 

passningar eller fler har slagits sen anfallets start.  

 

Antal passningar och tid i målgivande anfall 
Antalet passningar definieras i denna studie som samtliga passningar tills den målgivande 

spelaren får bollen innan sitt avslut. Dessa får inte avbrytas av en bollvinst av motståndarna. 

När anfall startar med en passning från inkast, frispark, hörna, inspark eller avspark så räknas 

dennes passning in. Vid de tillfällen ett avslut har blockerats av motståndaren men studsar till 

en medspelare räknas detta avslut som en passning. 

 

Tid för anfall vid hörnor, frisparkar, inkast, inspark, straffar och avspark har börjat när bollen 

blivit satt i spel. Tid för anfall vid bollvinster har börjat när någon spelare i laget som gör mål 

erövrat bollen.  

 

Målgivande passning (MP) 
Sista passningen som leder till spelaren som gör mål 

 

Avslut 
Att en spelare sparkar, nickar eller på annat sätt vidrör bollen med avsikt att göra mål 

 

Start på anfall 
Tabell 1. Definitioner av de olika sätt ett anfall kan starta på 

Start på 

anfall: 
Definition: 

Bollvinst = Att vidröra bollen efter att en motståndare har vidrört bollen senast undantaget de tillfällen en 

spelare blockerar/räddar ett avslut men inte får kontroll på bollen utan att den faller direkt till 

en motståndare. 

Inkast

 

= 

Att starta sitt anfall genom att kasta in bollen från sidlinjen av planen efter att bollen har 

passerat sidlinjen via en motståndare 

Frispark = Att starta sitt anfall genom att sparka bollen från där motståndarna har begått ett regelbrott 
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Hörna = Att starta sitt anfall genom att sparka igång bollen från något av hörnen på offensiv planhalva 

efter att bollen har passerat kortlinjen (offensiv planhalva) via en motståndare 

Inspark = Att starta sitt anfall genom att sparka igång bollen från eget målområde efter att bollen har 

passerat kortlinjen (defensiv planhalva) via en motståndare 

Straff =  Att starta sitt anfall genom att sparka igång bollen från straffpunkten (11 meter från 

motståndarnas mål) efter att ett regelbrott genomförts av motståndarna i deras straffområde 

Avspark = Att starta sitt anfall genom att sparka igång bollen från mittpunkten för att starta en halvlek 

eller efter att ens lag har släppt in ett mål 

 

Tidigare forskning  
 

Öppet spel och fasta situationer  
Tidigare forskning visar att ungefär en tredjedel av alla mål som görs inom elitfotboll de 

senaste åren kommer direkt från en fast situationen eller i samband med en fast situation. 

Fasta situationer har också visat sig kunna vara matchavgörande i fotbollsmatcher (Jamil 

m.fl., 2021).  

 

Från Anzer m.fl. (2021) studie från Bundesliga 2018/19 och 2019/20 kan det ses hur 3457 

mål kommit till under säsongerna 2018/19 samt 2019/20. Från studien går det att utläsa att 

64% av målen gjordes under öppet spel medan 36% kom från fasta situationer. 

 

I en studie av Bamplekis m.fl. (2021) som gjordes på säsongen 2018/2019 I italienska Serie A 

beskrivs förhållandet mellan mål via öppet spel och fasta situationer. Bamplekis m.fl. (2021) 

berättar att 70,9% av målen gjordes till följd av öppet spel och 29,1% gjordes efter en fast 

situation.  

 

Från Wunderlich m.fl. studie från 2021 uppfattas att av de 7263 målen som gjordes under 

samtliga matcher till och med säsongerna 2012/2013 till 2018/2019 i engelska Premier 

League så tillkom 71,8% från öppet spel medan 28,2 kom från fasta situationer. 12,6% av 

målen var från hörnor. 8,5% i sin tur kom från frisparkar medan 7,1% var från straffar. Pratas 

m.fl. (2018) visar liknande siffror där 30-35% av målen kom från fasta situationer från 

matcher från högsta nationella nivå. Fortsättningsvis kan man se att endast 2,2% av de 1139 

hörnorna resulterade i mål under slutspelet av UEFA Champions League 2010-11, slutspelet 

av världsmästerskapet 2010 samt det europeiska mästerskapet 2012 (Casal m.fl., 2015).  

 

Enligt Stafylidis m.fl., (2022) studie på grekiska högstaligan säsongen 2020/2021 gjordes 

63,06 av målen genom öppet spel och 36.94 på fasta situationer, varav nästan hälften gjordes 

på straff. Wang och Qins (2020) forskning på världsmästerskapet för damer redovisar en 

fördelning av mål mellan fasta situationer och öppet spel som är 65,9% (ÖS) och 34,1% (FS) 
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Var på planen gjordes mål, målgivande passningar samt var på planen startade 
anfallet?  
En studie på målen från världsmästerskapet i fotboll 2018 visar att majoriteten av 

mästerskapets mål gjordes innanför straffområdet, närmare bestämt 84,71% (Cobanoglu, 

2019). Denna siffra inkluderar straffmål och ifall straffmålen exkluderas sjunker siffran till 

82.22%.  

 

Även Acar m.fl. (2008) har beskrivit varifrån målen görs i sin studie på målen från VM 2006. 

I den studien presenteras det att 79% av alla mål, exkluderat straffar, gjordes från innanför 

straffområdet.  

 

Enligt Mülazimoglu m.fl., (2020) forskning på gruppspelet i UEFA Champions League 

säsongen 2018/2019 gjordes 84,0% av målen innanför straffområdet. Denna siffran 

exkluderar straffmål och självmål.  

 

I italienska Serie A (2018-2019) gjordes 83,4% av målen från innanför straffområdet och 

16,6% (Bamplekis m.fl., 2021). Wang och Qin (2020) redovisar statistik från 

världsmästerskapet för damer 2019 som visar att 81,9% av målen gjordes i straffområdet.  

 

Cobanoglu (2019) beskriver vidare varifrån de målgivande passningarna i VM 2018 kom 

ifrån. Författarna har delat in den offensiva planhalvan i zoner vilket visas i figur 1. Den zon 

som de flesta MP kommer från är zon 9, med zonerna 2, 5, 6, 8 och 10 strax efterföljande. 

Den totala sammanställningen kan utläsas av figur 1(Cobanoglu, 2019). 

 
Figur 1. En indelning som beskriver zoner på offensiv planhalva samt statistik för antal 

målgivande passningar som slogs från respektive zon (Cobanoglu, 2019). 

 

Barreira m.fl. (2014) redovisar i sin studie gjord på VM i Sydafrika 2010 var på planen 

bollvinster har gjorts av de fyra lagen som tog sin till semifinal i turneringen. Se figur 2 för 

beskrivning av de 12 olika zonerna. 
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Figur 2. Den zonindelning av en fotbollsplan som har använts i Barreira m.fl. (2014) studie. 

 

Rees med flera (2010) visar i sin studie att flest målgivande passningar gjordes från zon 14 

(figur 3) under världsmästerskapet i Frankrike 2006 samt Europamästerskapet i Schweiz och 

Österrike.  

 

Studien redovisar ett genomsnittsvärde på antalet bollvinster per zon som de fyra lagen har 

tillsammans under de sammanlagda 24 matcherna. Studien beskriver att flest bollvinster har 

gjorts i zon 2 och 5, motsvarande 18,5 samt 18,9 under turneringen.  Den gemensamma 

nämnaren är att båda zonerna är centralt på egen planhalva (Barreira m.fl., 2014). Vidare ses 

att mycket bollvinster har gjorts i zon 4 och 6 där genomsnittsvärde är 7,6 bollvinster samt 7,3 

under turneringen. De zonerna där minst bollvinster lyckades var de tre zonerna högst upp på 

planen, det vill säga zon 10, 11 och 12. Dessa tre zoner motsvarade ett genomsnitt av 0,2, 0,1 

och 0,1 bollvinster under turneringen. Det totala genomsnittet för bollvinster på egen 

planhalva är 57,4 per match, respektive 10,2 på motståndarens planhalva (Barreira m.fl., 

2014). Ytterligare så påvisar Smith m.fl. (2017) i sin studie att centrala bollvinster på 

motståndarnas planhalva ledde till fler mål än bollvinster i de yttre korridorerna.  

 

Hur många passningar och hur lång tid föregår mål? 
Tidigare forskning som gjordes på samtliga mål under världsmästerskapet i Tyskland 2006 

beskriver hur många passningar som slogs innan mål (Acar m.fl., 2008). 54% av målen i 

mästerskapet gjordes efter 1-4 passningar och 29% gjordes efter 5 eller fler passningar 

(procentsatserna är avrundade till närmaste hela procentenhet). Resterande mål (18%) 

inkluderar frisparksmål, straffmål, självmål samt mål efter en pass från motståndarlaget. 

Man kan se i Hughes med flera (2005) studie gjort på brittisk fotboll från mästerskapen 2004, 

2002, 2002, att anfall med färre passningar (fyra eller mindre) oftare ledde till mål än anfall 

med ett högre antal passningar (fyra eller mer).  

  

Samma artikel beskriver även hur lång tid de målgivande anfallen under samma mästerskap 

tog. Dessa har delats in i intervall á 5 sekunder där typvärdet är 1-5 sekunder. I denna statistik 

är inte mål gjorda på straff inkluderade (Acar m.fl., 2008). 

 

I en studie av Clayton (2013) som gjordes på engelska U21 Professional Development League 

2 North (2012/2013-säsongen) beskriver gjorda mål och hur lång tid det tog från bollvinsten 

innan de skapades. 40,91% av chanserna skapades inom 0-5s, 34,09% inom 6-10s, 15,91% 

inom 11-20s, 2,27% inom 21-30s och resterande 6,82 efter >30s. 
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Man kan se från Garratt med fleras (2017) studie att lag i den australienska högsta ligan hade 

över 50% av målen från anfall med 4 passningar eller färre. Samtidigt kan man se att 

sannolikheten för att göra mål ökade desto fler passningar anfallen bestod av.  

 

METOD  
 

Metoddesign  
 

Denna studie är en gjord utifrån en kvantitativ studiedesign (Kristensson, 2014) där 

kvantitativa observationer gjorts på Allsvenskan 2021. Denna studie gjordes som en 

observationsstudie där studien underfaller studiekategorin tvärsnittsstudier. Kristensson 

(2014) beskriver en tvärsnittsstudie som en studie som ger en bild av verkligheten här och nu. 

Fortsättningsvis menar Kristensson (2014) att en tvärsnittsstudie kan användas för att hitta 

samband men även för att kartlägga och jämföra.  

 

De kvantitativa resultaten har använts för att finna likheter och olikheter med liknande 

kvantitativa resultat från tidigare forskning som gjorts i Tyskland, England och flera olika 

världsmästerskap. Den tidigare forskningen har visat hur mål uppstår, förlöper samt avslutas.  

 

Studien som har gjorts bygger på en pragmatisk ansats, vilket innebär en tillämpning av ett 

förhållningssätt där man ser på verkligheten med en strävan efter att skapa praktiskt 

användbar kunskap (Rosiek m.fl., 2013). Det vill säga att det har konkretiserat via statistik hur 

mål uppstår, förlöper samt avslutas i Allsvenskan under säsongen 2021. Denna studie värderar 

inte några av de framtagna kvantitativa resultaten högre än andra utan resultaten används bara 

i deskriptivt syfte samt för analys efter likheter och olikheter med tidigare forskning kring 

ämnet.  

 

Urval och datainsamling 

 

Urvalet i denna studie består av de 638 mål som gjorts under den Allsvenska säsongen 2021. 

Målen kommer från 16 olika lag där det laget som gjort flest mål gjorde 58 mål och det lag 

som gjorde minst gjorde 21 mål. Målen kommer från sammanlagt 240 matcher där varje lag 

spelade 30 matcher var.  

 

Svårigheten med studier likt denna där kvantitativa observationer har gjorts kan vara att få tag 

i de 240 hela matcherna och därmed få möjligheten att kolla på varje mål. Mätverktygen som 

används i denna studie är bland annat WyScout. WyScout är ett video- och statistikprogram 

konstruerat för fotboll. Via programmet kan matcher från olika ligor och turneringar inom 

fotboll ses. 

 

I ett tiotal mål har författarna inte kunnat uppfatta händelserna för all data som krävs. Vad det 

gäller dessa målen så har Spiideo använts som ett kompletterande mätverktyg. Spiideo är likt 

WyScout ett video- och statistikprogram för fotboll.  
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För att beskriva var på planen ett anfall startar eller avslutas har en indelning i 18 zoner 

(American soccer analysis, 2021) gjorts där de lägre värdena beskriver den egna planhalvan 

och de höga värdena beskriver motståndarnas planhalva. Vardera planhalva delas in i 9 zoner 

fördelat på 3 rader och 3 kolumner. Den centrala kolumnens kanter är 11 meter från 

respektive stolpe och utanför denna finns en yttre kolumn på vardera sida. Den rad som är 

närmast kortsidan (zon 1-3 och 16-18) avslutas i höjd med straffområdet och därefter delas 

resterande planhalva på mitten för att bilda två rader. Anledningen till att exakta mått inte 

anges är att alla fotbollsplaner inte är lika stora. Zonfördelningen finns beskriven i figur 3.  

 

 
Figur 3. Den zonindelning som har använts under studiens gång (FBH, 2019). 

 

Datainsamlingsprocessen har tett sig i att författarna insamlat 6 olika kategorier av data till 

varje enskilt mål av de 638 målen. Till en början fördes datan in i Google Sheets där tre olika 

variabler benämndes “zon anfall start” (ZAS), “avslutets position” samt “målgivande 

passningars position”. Samtliga av dessa tilldelades värden baserat på zonkartan, vilket 

innebar att värdet kunde vara allt mellan 1-18. En annan kategori var metod anfall start 

(MAS) där de olika värdena var 1=bollvinst, 2=inkast, 3=frispark, 4=hörna, 5=inspark, 

6=straff och 7=avspark. Den femte och sjätte kategorin benämndes “passningsantal” och 

“anfallslängd”. Dessa värden kunde gå hur högt som helst då det räknades passningar och 

sekunder men som lägst 1 i värde för anfallslängd och 0 för passningsantal.  

  

Vid inmatning av data så har triangulering använts för att säkerställa korrekt och jämn 

bedömning, framförallt i avgörandet av en händelses position i förhållande till zonerna 

(Kristensson, 2014). 

 

Databearbetning  
 

Datan bearbetades i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics version 28.0. Ett dokument med 

statistik för samtliga lag skapades och det är den sammanlagda statistiken som sedan 

analyserades. 
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Det skapades även ett SPSS-dokument per lag där det enskilda lagets mål beskrevs. Det 

skapades även diagram med denna statistik men dessa inkluderades inte i resultatet.  

 

De diagram som skapades av den sammanlagda statistiken var stapeldiagram över var 

avsluten som ledde till mål togs ifrån (exklusive straffar) samt var den målgivande passningen 

slogs ifrån. Utöver det delades även målen in i ÖS-mål och FS-mål vilket presenteras i ett 

stapeldiagram. Denna filtrerade data analyserades vidare och stapeldiagram gjordes för att 

beskriva procentindelningen mellan olika typer av FS samt i vilken zon anfallen för ÖS-mål 

startade. Slutligen skapades histogram för antalet passningar och sekunder från anfallsstart till 

mål för alla ÖS-mål.  

 

Etiska överväganden  
 

För att hålla en god forskningsetik ska nyttan av studien överväga eventuella risker skriver 

Kristensson (2014). Vidare är det viktigt att minimera risker för skada som resultat av studien. 

Detta innebär att i detta fall garantera konfidentialitet för deltagarna i studien samt att det 

insamlade materialet förvaras utan insyn för obehöriga. Samtliga deltagare har även 

behandlats likvärdigt enligt rättviseprincipen (Kristensson, 2014). 

 

Datan har förvarats avkodad i den mån att det inte står vilken spelare eller vilket lag som har 

varit involverad i vilket mål och i den datan som presenteras går det inte att urskilja vilken 

spelare eller vilket lag som har varit involverad i vilket mål. Detta eftersom datan presenteras 

grupperad med andra lag. 

 

Resultat 

 

Avslutsposition 

 

Vilket kan ses i figur 4 så gjordes 80,0% av målen i Allsvenskan 2021 från zon 17, vilket är 

zonen närmast mål. Även om skillnaden i antalet mål mellan denna och zon 14 där 14,2% av 

målen gjordes är stor så är även skillnaden stor ner till övriga målgivande zoner där zon 18, 

16, 15, 14, 11, 9 och 2 tillsammans utgör resterande mål och kommer upp i en procent av 

5,8%.  

 

Straffmål är exluderade från denna statistiken då samtliga straffmål inräknande är från zon 17 

där straffar utefter bestående regler slås.   
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Figur 4. Hur många mål som har gjorts från de definierade zonerna. 

 

Varifrån målgivande passningar (MP) görs 

 

Flest assist gjordes från zonerna närmast motståndarnas mål, det vill säga zon 16, 17 och 18 

vilket går att utläsa av figur 5. Dessa zoner utgör tillsammans 37,6% av MP i Allsvenskan 

under säsong 2021. Från zon 14 som är den centrala zonen utanför offensivt straffområde så 

är även den procentsatsen nära inpå övriga tre mer offensiva zonerna. 

 

 
Figur 5. Hur många MP som har gjorts från de definierade zonerna. 
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Fördelning fasta situationer (FS) och öppet spel (ÖS) 

 

När målen delas in i fasta situationer och öppet spel kan det utläsas att en majoritet av målen 

följer efter ÖS. 68,5% (437 st) av målen görs efter ÖS och 31,5% (201 st) av målen är ett 

resultat av en FS vilket kan ses i figur 6. 

 
Figur 6. Hur många mål som har gjorts som följd av ÖS respektive FS. 

 

Fasta situationer 

 

Målen som gjorde på FS kan även delas in i underkategorierna inkast, frispark, hörna och 

straff vilket kan utläsas av figur 7. Av de totala FS-målen var den FS som resulterade i flest 

mål hörna (38,7% av FS) medan inkast resulterade i minst antal mål (11,1% av FS). Frispark 

och straff var relativt jämna, de resulterade i 26,1% respektive 24,1% av de totala FS-målen. 
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Figur 7. Andel FS-mål som har gjort som följd av de olika typerna av FS. 

 

Öppet spel 
 

När det undersöks var ÖS-anfallen som resulterade i mål startade ses en trend att de centrala 

ytorna (zonerna 2, 5, 8, 11, 14 och 17) är överlägsna när det kommer till var ÖS-anfall som 

leder till mål startar, vilket kan urskiljas av figur 8. 53,3% av ÖS-anfallen som leder till mål 

startar i den centrala kolumnen. Av ÖS-målen startade 49,0% av anfallen på den egna 

planhalva, det är alltså ingen större skillnad mellan defensiv och offensiv planhalva. 

 
Figur 8. Fördelning av var anfallen som leder till ÖS-mål startar. 

 

När antalet passningar som föregår ett ÖS-mål analyseras framgår det att 56,3% av målen 

görs efter 4 passningar eller färre. 92,4% av ÖS-målen gjordes efter 11 passningar eller färre 

vilket ses i figur 9 där varje stapel representerar hur många gånger ett visst antal passningar 
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föregår ett ÖS-mål. Typvärdet var 2 passningar, 14,4% av ÖS-målen gjordes efter 2 

passningar. 

 

 
Figur 9. Hur många gånger ett visst antal passningar föregår ett ÖS-mål. 

 

I figur 10 kan anfallslängden i tid för målen utläsas som följde efter ÖS indelat i intervall á 5 

sekunder. Det intervall som flest ÖS-mål (109 st) föll in under är 6-10 sekunder. Även inom 

intervallen 1-5s (78 st) och 11-15s (81 st) återfanns relativt många ÖS-mål. 

 
Figur 11. Hur många gånger ett visst antal sekunder föregår ett ÖS-mål. 
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Om å andra sidan samtliga mål undersöks som gjordes är intervallet 1-5s dominant och 

innefattar 252 st mål (39,5%). Tillsammans med intervallet 6-10s (129 st) representerar det 

381 av 638 mål (59,7%) som figur 12 visar. 

 
Figur 12. Hur många gånger ett visst antal sekunder föregår ett mål. 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

En potentiell svaghet med delar av den tidigare forskningen är att datan kommer från tre olika 

världsmästerskap (Barriera m.fl., 2014; Acar m.fl., 2008; Cobanoglu, 2019). 

Världsmästerskap i jämförelse med ligor ger ingen stor kvantitet vad gäller antal matcher och 

i sin tur antal mål. En ytterligare möjlig svaghet med studierna kring världsmästerskapen 

(Barriera m.fl., 2014; Acar m.fl., 2008; Cobanoglu, 2019) är att det är ett annorlunda format 

mot exempelvis ligaspel. Det är ett fåtal matcher där varje match är i princip vinna eller 

försvinna, vilket kan påverka hur lagen agerar gentemot hur de vanligen agerar. Därav kan 

man ifrågasätta om de likheter och skillnader som redogörs i kommande resultatdiskussion är 

representativa i kvantitativt syfte. 

 

En styrka med den tidigare forskningen som används är att studierna från Bundesliga samt 

Premier League (Anzer m.fl., 2021; Wunderlich m.fl., 2021) där båda är nya i tiden samt 

redovisar för en stor kvantitet vad gäller mål och dess underliggande statistik. En potentiell 

styrka med denna tidigare forskning är att samtliga mål kommer från ett ligaspel-format, 

vilket möjligen ger en representativ bild för hur målen görs.  

 

Tveksamheter under studiens datainsamling har varit objektiviteten att använda zonkartan vid 

inmatning av data. Författarna har skrivit in värden baserat på var på plan målen gjordes men 

även var på plan de målgivande passningarna samt var på plan anfallen startade. För att skriva 

in värden användas zonkartan och där fick författarna med sina egna ögon identifiera vilken 
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zon allt skedde. Objektiviteten kan därav inte säkerställas men en styrka är att triangulering 

har gjorts och därav har varje värde som skrivits in större tillförlitlighet (Kristensson, 2014). 

En svårighet med studiens genomförande har varit att välja vilka zonsystem som skall 

användas vid datainsamlingen. Detta då författarna upplever att det används många olika 

zonsystem och att inget är universellt vid genomförande av denna sortens studier. Därför har 

de jämförelser som gjorts mellan tidigare forskning och den nya inte blivit så precisa som 

förväntat.  

 

En fördel med WyScout som mätverktyg vid datainsamling har varit att det varit enkelt att 

hitta nästan varje mål i varje enskild match då det finns taggar i programmet som leder en till 

målen på ett smidigt sätt. Detta har underlättat genomförandet av studien. En potentiell 

svaghet med mätverktyget var vid ett tiotal gånger då man inte kunde se alla önskade värden 

vid varje vissa mål, detta då WyScouts inspelningar kommer från tv-repriser. Detta problem 

kunde på ett enkelt sätt fixas då författarna istället använde sig av Spiideo som mätverktyg för 

dessa målen.  

 

Resultatdiskussion 

 

Majoriteten av målen sker genom ÖS (68,5%) vilket är en siffra som stämmer relativt bra 

överens med den tidigare forskningen av Anzer m.fl. (2021) som beskriver att 64% av målen i 

tyska Bundesliga under säsongerna 2018/2019 och 2019/2020 gjordes efter ÖS samt den 

forskning som gjordes av Wunderlich m.fl. (2021) som redogör för att 71,8% av målen i 

engelska Premier League under säsongerna 2012/2013 till och med 2018/2019 följde efter 

ÖS. Det liknar även den statistik Stafylidis m.fl., (2022) presenterar på grekiska högstaligan 

som säger att 63,06% av målen gjordes efter öppet spel och 36,94% efter en fast situation. 

Statistiken visar inte exakt samma siffror när ligorna jämförs men detta är vad som förväntas, 

dels eftersom skillnader i spelstil och taktik ligorna emellan kan påverka resultatet men även 

eftersom definitioner och tolkningar av ÖS kontra FS kan skilja sig mellan de olika artiklarnas 

författare. Att 31,5% av denna studies alla mål har kommit från FS stämmer bra överens med 

att Jamil med fleras (2021) studie som påvisar att ungefär en tredjedel av målen från de 

senaste åren av elitfotboll kommer från fasta situationer. Ytterligare så kan man se från Casal 

med fleras (2015) studie att endast 2,9% av hörnorna ledde till mål under tre olika turneringar 

på högsta internationella nivå. Visserligen ledde dessa mål till att man vann matchen i 75% av 

fallen. Denna statistik kring hörnor kan göra att man både tolkar hörnor som vitala för 

avgörandet av en fotbollsmatch men även som mindre viktiga då så få mål gjordes på hörnor.  

 

Enligt resultatet sker 80,0% av målen (exklusive straffar) i Allsvenskan 2021 i zon 17 vilket 

är den enda zonen som enligt denna studies zonindelning är helt och hållet innanför 

motståndarnas straffområde. Detta verkar stämma bra överens med tidigare forskning på 

världsmästerskapet i fotboll 2018 (Cobanoglu, 2019) och världsmästerskapet i fotboll 2006 

(Acar m.fl., 2008) som säger att 82,22% respektive 79% av målen (exklusive straffmål) i 

mästerskapen gjordes från innanför straffområdet. Även tidigare forskning på Serie A 2018-

2019 presenterar liknande resultat (83,4% av målen gjordes innanför straffområdet) 

(Bamplekis m.fl., 2021). Gruppspelet i UEFA Champions League visar även liknande siffror 

(84,0% gjordes innanför straffområdet) enligt Mülazimoglu m.fl., (2020). Antal mål från 

straffområdet skulle dock kunna vara något högre än bara mål som är gjorda i zon 17 (80,0%) 
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i Allsvenskan eftersom delar av zonerna 16 och 18 är innanför straffområdet. Någonstans 

mellan 80,0% och 82,6% av de Allsvenska målen 2021 gjordes innanför eftersom 82,6% är 

den sammanlagda andelen mål (exklusive straffar) som gjordes i zonerna 16, 17 och 18. 

Noterbart är att Rees med fleras (2010) studie visar att flest målgivande passningar gjordes 

från zon 14 i två olika mästerskap. Det skiljer sig från denna studies resultat där både zon 16, 

17 samt 18 har fler målgivande passningar under Allsvenskan 2021.  

 

Ett noterbart resultat kopplat till var anfallen som ledde till ÖS-mål startade är att ungefär 

hälften av de målgivande anfallen startade på offensiv planhalva. Jämförs detta med var 

bollvinster skedde i VM-2010 (Barreira m.fl., 2014) kan det utläsas att en oproportionerlig 

andel av anfallen som leder till mål startar på offensiv planhalva. Även Smith med fleras 

studie påvisar detta (2017).  Detta skulle kunna innebära att en bollvinst på offensiv planhalva 

är mer värd än en bollvinst på defensiv planhalva. Detta skulle i sin tur kunna användas för att 

formera en taktik som bygger på att snabbt ta sig till motståndarnas planhalva för att sedan 

försvara högt upp i plan om man tappar bollen men eftersom forskningen av Barreira m.fl. 

(2014) är gjord på matcher som spelats mer än 10 år tidigare än Allsvenskan 2021 samt på ett 

annat tävlingsformat bör det inte dras några absoluta slutsatser utan vidare forskning krävs. 

Vidare krävs ytterligare forskning som jämför antalet totala bollvinster centralt och lateralt. 

Detta för att kunna dra slutsatser kring huruvida centrala bollvinster är mer värdefulla då 

denna studies resultat beskriver att majoriteten av målen som följde efter ÖS startade centralt 

på planen men inte svarar på frågan om detta beror på att majoriteten av bollvinster överlag 

sker centralt eller om en bollvinst centralt generellt leder till farligare anfall än en bollvinst på 

kanten.  

 

Resultatet som rör antal pass och tid innan mål liknar den tidigare forskningens resultat (Acar 

m.fl., 2010) (Clayton, 2013) då majoriteten av målen i Allsvenskan 2021 gjordes efter ett fåtal 

sekunder och passningar. En viss skillnad finnes när endast ÖS-mål undersöks, då är inte det 

intervall som representerar de snabbaste anfallen (1-5s) dominant utan typvärdet är istället 6-

10s. Detta kan inte ställas i jämförelse med tidigare forskning eftersom en unik kategorisering 

har använts, alltså behövs vidare forskning för att undersöka hur anfallens längd i tid påverkar 

anfallets värde. Resultaten från Garratt med fleras (2017) studie visar liknande som resultaten 

som redovisats i denna studie, det vill säga att majoriteten av målen kommer efter ett fåtal 

sekunder. Hughes med fleras (2005) studie visar även majoriteten av de framgångsrika 

anfallen var korta, fast i form av få antal passningar.  

 

Slutsats  
 

Utefter studiens resultat och diskussion går det att se att det finns en viss grund för att en 

anfallsstart på offensiv planhalva i Allsvenskan eventuellt har större sannolikhet att leda till 

ett mål än en anfallsstart på egen planhalva. Resultatet ser likartat ut inom många kategorier 

jämfört med tidigare forskning från andra ligor och turneringar internationellt. Resultaten som 

presenterats kan framförallt användas i praktiken av tränare och analytiker som är verksamma 

i Allsvenskan för att möjligen stärka prestationer och resultat för sin klubb. Denna studie kan 

även användas för att jämföra ens egna lag med det Allsvenska typvärdet. Fynden i denna 

studie skulle eventuellt kunna användas som grund för taktiska förändringar. Vidare forskning 

kring ämnet kan vara att man även undersöker anfall som inte leder till mål och var dem 
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startar. Denna studie har bara undersökt målgivande anfall och därför finns det djupare 

analyser att göra kring ämnet. Slutligen kan även vidare forskning kring tiden på anfall och 

dess värde genomsökas.  
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