
 

 
 
Statistik i komplexa system 

Fysiska aktioner, taktiska faktorer och externa faktorers påverkan 
på den idrottsliga prestationen i Allsvenskan 2015. Fotbollens 

komplexitet och faktorers samspel i kaotiska system. 
 

Bergendahl William, Gustav 
Johansson & Fredrik Karlsson 

 
 
 

Idrottsvetenskapligt examensarbete 2IV31E 
15 högskolepoäng 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Datum: 13-05-20 
Handledare: Joakim Åkesson 
Examinator: Owe Stråhlman 



	

	

Abstract  
En statistisk kvalitativ studie av Allsvenskan 2015, där faktorers relationer och påverkan på 

den idrottsliga prestationen analyserats. Utöver kvantitativa mätningar på sekundär data från 

Allsvenskan 2015:s matcher analyseras detta utifrån ett kritiskt kvalitativt tillvägagångssätt 

där fotbollens komplexitet diskuteras. Fysiska aktioner, taktiska faktorer samt externa 

faktorers relation till idrottslig prestation är de områden som granskats. Träningslärans syn på 

idrottslig prestation och dess isolerade faktorer i samspel med studiens benämning av fotboll 

som en komplex idrott där kognitiva processer anses ha stor betydelse ligger till grund för de 

slutsatser och diskussioner som förs. Insamlad data sammanställd i Excel analyseras med 

hjälp av SPSS och granskas sedan mot teoretiska perspektiv och modeller. Fysiska aktioner 

påverkas av externa faktorer så som underlag och motståndarens presterade fysiska aktioner. 

Studien menar att enskilda isolerade faktorer inte kan förklara den idrottsliga prestationen 

utan behöver ses som en helhet. Vidare menas det förekomma hög- respektive lågintensiva 

matcher där hemma- och bortalags aktivitetsprofil inte skiljer sig markant, utifrån detta 

resonemang anses inte lag vara av hög- kontra lågintensiv karaktär utan flertalet faktorer 

påverkar om matchen bedöms som hög- eller lågintensiv exempelvis vilket underlag den 

spelas på. 

 
Nyckelord: Fotboll, Allsvenskan, aktivitetsprofil, fysiska aktioner, idrottslig prestation, 
komplexitetsperspektiv, fraktalteori, spelmodell.  
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Förord 
En tid fylld med nya utmaningar, spännande diskussioner och tankeställare över såväl fotboll 

som helhet men även en forskares vardag och tillvägagångssätt. Trots att detta inte är en 

avhandling eller liknande har studien öppnat nya synvinklar på idrottsforskning och dess 

betydelse för samhället och i synnerhet fotbollen. Metoder som inte tidigare använts har 

bemästrats, eller i alla fall så gått som möjligt, nya perspektiv på idrotten som samtliga 

författare håller extra varmt om hjärtat har uppenbarat sig men det hade inte gått utan hjälp 

och stöttning. I detta stycke tackas därför personer som varit avgörande för att ro i hamn 

denna studie. Först ett stort tack till Joakim Åkesson som varsamt handlett oss genom denna 

nya värd av siffror och variabler, vidare har Åkesson även med en nyfikenhet för ämnet 

bidragit med idéer som fört arbetet framåt.  

För att kunna genomföra denna studie har data från Svensk Elitfotboll erhållits, för denna 

möjlighet och behjälplighet vill vi rikta ett stort tack till Per Welinder som varit vår 

kontaktperson på Svensk Elitfotboll samt till Erik Ernestes från ChyronHego som hjälpt till 

med förklaringar och definitioner gällande erhållen data.    

Vidare vill även Jennie, Fredriks sambo och mor till deras underbara dotter Lilly tackas, en 

sann vardagshjälte som alltid finns där som stöd och ställer upp på när det studeras sent in på 

natten samt när ämnen diskuteras som är helt utanför hennes intresse. 

William som varit bosatt i Jönköping under arbetets process och inte kunnat vara en tillgång 

för gruppen utan möjligheten till bil för att ta sig till Växjö, har ständigt haft stöd från sina 

föräldrar Richard och Marie, och för detta tackar samtliga författare er, utan William på plats 

hade inte detta arbete sätt likadant ut. 

Författardeklaration 
Studiens författare är, Fredrik Karlsson, Gustav Johansson och William Bergendahl, samtliga 

studerande vid Coaching och Sportsmanagementprogrammet på Linnéuniversitetet Växjö, 

nedan följer en deklaration över hur arbetet fördelats utifrån papprets kapitel.  

Inledning – Fredrik Karlsson, Gustav Johansson & William Bergendahl  

Tidigare forskning – Gustav Johansson & William Bergendahl 

Teoretiskt perspektiv – Fredrik Karlsson & William Bergendahl 

Metod – Gustav Johansson 

Resultat – Fredrik Karlsson & Gustav Johansson 

Analys – Fredrik Karlsson, Gustav Johansson & William Bergendahl 
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Diskussion – Fredrik Karlsson & William Bergendahl  

Samtliga författare har varit med och bidragit med kommentarer, tankar och stöd till studiens 

alla delar dock har författarna delat upp ansvarsområden likt tidigare beskrivning av 

fördelning utifrån papprets kapitel. Denna indelning har gjorts för att tidseffektivisera 

processen samt dra nytta av författarnas individuella styrkor. Vidare anses samtliga författare 

till studien bedömas likvärdigt utifrån studiens helhet.   
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Definitionslista 
Spelmodell - en systematisering av lagets taktik med hänsyn till relationen till övriga 

egenskaper i syfte att nå viss stabilitet och förutsägbarhet för lagets medlemmar. 

Spelförståelse - beslut som den enskilda individen fattar under en matchsituation. 

Fotbollsfys – förmågan att utföra många aktioner av god kvalité under matchens gång.  

Aktivitetsprofil - kategorisering och kvantifiering av fotbollsaktioner. 

Fysiska aktioner – total distans, antal sprinter samt sprintdistans presterade av lag 

medverkande i matchen.  

Taktiska faktorer – procentuellt bollinnehav i matcher. 

Icke-linjär dynamisk process – en process som är i rörelse men inte i ett förutbestämt 

mönster.  

Idrottslig prestation - definieras i denna studie som vilket resultatutfallet blir i den enskilda 

matchen, vidare benämns detta även som skillnad antal mål. 

Externa faktorer – konkurrenters prestationer samt det underlag matchen genomfördes på.  

Kapacitetsanalys – analys av lagets eller individens prestationsförmåga 

Korrelationskoefficienten - visar sambandet mellan variabler, ett högre värde symboliserar 

större samband, varierar mellan -1 till 1 i värde (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). 

Spridningsdiagram – ett diagram där varje undersökt fall av X förhållande till Y 

representeras av en punkt (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). 

Regressionslinje - sammanfattar sambandet och visar det värde som Y förväntas att bli för 

varje förändring av X-värdet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). 

Signifikant korrelation – benämning på samband mellan variabler där sambandet inte 

orsakats av tillfällighet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). 

Standardavvikelse - innebär genomsnittliga avvikelsen från variabelns genomsnittliga värde 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
En av världens största sporter, fotboll, började spelas i organiserad form efter att ”Football 

Association” grundades i London år 1863. Sedan denna organisation bildades har fotbollen 

utvecklats markant, en gemensam regelbok över hela världen har skapats och fotbollen har 

blivit likt en industri som genererar underhållning till hela världens befolkning (Jönsson, 

2006). Även Sund (2015) menar att fotbollen har förändrats från dess uppkomst tills idag. 

Sund (2015) beskriver att fotbollens spelsätt, ledarskap, ledare, spelare samt publik är några 

av sakerna som förändras. Vidare menar Sund (2015) att det går och urskilja tio banbrytande 

spelsystem som förändrade fotbollens utövande samt att bakom varje spelsystem fanns det en 

strateg. Dessa strateger var alla framgångsrika med sina spelsystem på olika sätt, vilket visar 

på komplexiteten som finns inom fotbollen. Vidare anses det att varje system blir en 

utveckling av idrotten, vilket ständigt förändrar spelare, ledare och idrotten fotboll. 

Svenska fotbollsförbundet (2013) beskriver fotbollen ur ett holistiskt synsätt där fyra delar 

beskrivs och tillsammans bildar en helhet. Dessa fyra faktorer är fysiologi, teknik, 

spelförståelse samt psykologi. Vidare beskrivs fotboll bestå av tre faser, (1) anfallsspel när 

laget har bollen, (2) försvarsspel när motståndaren har bollen samt (3) omställningar som sker 

vid ägarbyte av bollen. Dessa faktorer tillsammans med spelets faser ligger till grund för hur 

träning och arbete kring laget kan bedrivas enligt detta synsätt. 

Verheijen (2014) menar att fotboll består av fyra delar: lagets kommunikation, vilket anses 

motsvara vald spelmodell, spelförståelse, vilket ligger till grund för de beslut som den 

enskilda individen fattar, tekniskt utförande och fotbollsfys, vilket förstås som förmågan att 

utföra många aktioner av god kvalitet (se definitionslista). Dessa fyra delar kan identifieras 

separat men är alltid sammankopplade och beroende av varandra då exempelvis teknik blir 

värdelöst utan ett bra beslutsfattande i relation till lagets kommunikationer samt den fysiska 

förmågan att utföra en korrekt teknik flera gånger under en match. Verheijen (2014) resonerar 

vidare kring dessa fyra delar och deras kronologiska ordningsföljd (se figur 1.1). Vidare 

menar Verheijen (2014) att lagets kommunikationer styr individens beslutsfattande som i sin 

tur medför ett tekniskt utförande, detta ska i sin tur utföras med god kvalité så många gånger 

som matchen kräver, ett exempel på detta skulle kunna vara en spelare som tar ett beslut i 

relation till lagets kommunikation att djupledslöpa vilket medför en teknisk och fysisk aktion. 
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Figur 1.1 Verheijens fotbollskronologi 
 

Svenska Fotbollsförbundet (2013) delar in fotboll i fyra faktorer som i samspel med den 

förmåga spelaren och laget har att uppfatta samt bedöma situationer ligger till grund för den 

idrottsliga prestationen. I och med denna redogörelse av fotbollens helhetsperspektiv anses 

fotboll vara en idrott där kognitiva processer så som förmågan att fatta bra beslut har stor 

betydelse för prestationen.  

Sammanfattningsvis menar både Verheijen (2014) och Svenska Fotbollförbundet (2013) att 

individens beslutsfattande är av stor vikt för den idrottsliga prestationen och att detta 

beslutsfattande måste sättas i relation till de egenskaper som individen och laget innehar.  

Såväl Svenska Fotbollsförbundet (2013) och Verheijen (2014) delar in fotbollen men påpekar 

även att inga av dessa existerar utan samspel med de andra. Utifrån detta bedöms fotboll vara 

en idrott där flera faktorer gemensamt skapar en helhet och förutsättningar att prestera. Vidare 

kommer denna indelning av idrott och i synnerhet fotboll problematiseras och granskas om 

enskilda faktorer går att isolera från helheten.   

1.2. Problemformulering 
För att genomföra analyser av såväl ett lag eller utövare av den idrott som utövas används en 

rad olika metoder, exempelvis tester, observationer och analyser. För att utforma dessa 

analyser används en kombination av objektiva mätningar och analytiska värderingar. 

Hjälpmedel för detta är exempelvis video, snabbhets- samt styrketester och statistik från 

spelade matcher (Gjerset, Annerstedt & Svendsen, 2002). Carling och Court (2013) menar att 

data från fotbollsmatcher är väsentlig information till coacher för att hjälpa till att fatta beslut 

samt ge spelare nödvändig feedback för att kunna utvecklas. Vidare menar Carling och Court 

(2013) att analyser går att genomföra utifrån olika perspektiv, exempelvis teknisk, taktisk 
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eller fysisk analys. Det anses dock vara problematiskt att utföra statistiska analyser av taktiska 

faktorer då dessa är svåra att definiera och kvantifiera.  

Carling, Le Gall och Dupont (2012) kartlägger högintensiva löpningar på spelare i Franska 

League 1 och vilken den genomsnittliga återhämtningstiden mellan dessa löpningar är, samt 

vilka tester som genomförs för att fastställa spelarnas sprintkapacitet. Vidare jämförs 

relationen mellan aktivitetsprofilen i matcher mot resultaten vid genomförda tester för att se 

relevansen av genomförda tester kopplat till den aktivitetsprofilen som krävs för en match. 

Schimpchen, Skorski, Nopp och Meyer (2016) menar att klassiska tester för att bedöma 

kapaciteten av att utföra upprepade sprinter inte är anpassat till hur fotbollen ser ut. Vid 

granskning av spelare som medverkade i tyska landslagets matcher framkom det att endast 

vid enstaka tillfällen utsattes spelare för att genomföra upprepade sprinter under kort tid. 

Vidare anses inte detta överensstämma med hur sprintförmåga testas där just förmågan att 

kunna prestera upprepade högintensiva löpningar ligger i fokus.  

Det första steget i planering av träningsupplägg är att analysera den idrott som utövas. Denna 

analys benämns som arbetskravanalys och innefattar de olika krav som ställs på utövaren för 

att kunna prestera i vald idrott. Vidare beskrivs det att en kapacitetsanalys genomförs för att 

bedöma vilken nivå laget eller utövaren befinner sig på. Dessa två analyser anses ligga till 

grund för hur träningen planeras samt utformas för att uppnå maximal idrottslig prestation. 

Arbetskravsprofilens omfattning bestäms utifrån vald idrotts komplexitet, lagspel befinner sig 

i en mer komplex miljö än individuella idrotter (Gjerset, Annerstedt & Svendsen, 2002).  

I lagspel behöver fler aspekter bedömas och större krav på samspel mellan dessa ställs på 

utövaren. Detta medför att det är svårare att göra väl utarbetade arbetskravanalyser för 

exempelvis fotboll än för tyngdlyftning. Gjerset, Annerstedt och Svendsen (2002) benämner 

även att vissa delar av en idrott är svåra att mäta, till och med omöjliga. Gjerset, Annerstedt 

och Svendsen (2002) menar även att egenskaper som exempelvis tekniska färdigheter inte är 

kvantifieringsbara medan fysiska egenskaper som styrka och snabbhet är kvantifierbara. Trots 

att de fysiska egenskaperna är kvantifierbara genom exempelvis styrke- och snabbhetstester 

kan ingen överföringseffekt säkerställas till en fotbollskontext. Detta då fysiska egenskaper 

enligt Olivieras (2004) resonemang måste integrera med andra egenskaper för att nå 

funktionalitet. Exempelvis kräver en tackling i en fotbollskontext ett tekniskt utförande 

anpassat till situationen för att utövaren ska använda sin fysiska förmåga. Vidare innebär detta 

att höga värden i ett styrketest inte nödvändigtvis innebär att spelaren i fråga utför bättre 

fotbollsaktioner.  
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Fotbollen betraktas i denna studie utifrån tidigare redogörelse om dess komplexitet och 

flertalet faktorer som påverkar den idrottsliga prestationen vara dynamiska och icke linjära, 

med detta menas att förutsättningarna är under ständig förändring och nya beslut behöver 

fattas. Analys av tidigare prestation anses vara av vikt för förberedelser av vidare aktiviteter. 

Som tidigare nämnt kan dock analys av komplexa idrotter där flera faktorer integrerar vara 

problematiskt då dessa faktorer är svåra att objektivt kvantifiera.  

1.3. Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att bidra till förståelsen av hur olika faktorer samverkar och påverkar 

idrottsliga prestationer inom fotboll. Detta genom att identifiera och analysera relationer 

mellan fysiska aktioner (total distans, antal sprinter och sprintdistans), taktiska faktorer 

(bollinnehav), externa faktorer (motståndare och underlag) och den idrottsliga prestationen i 

Allsvenskan 2015. Vidare ämnar studien diskutera fotbollens komplexitet genom att 

problematisera olika faktorers påverkan på den idrottsliga prestationen. Centralt i studien är 

också att utforska i vilken utsträckning det går att isolera enskilda faktorer och avgöra dess 

betydelse för den idrottsliga prestationen. Med hjälp av följande frågeställningar ämnar ovan 

formulerat syfte besvaras. 

 

1. Vilka relationer går att urskilja mellan fysiska aktioner, externa faktorer och den idrottsliga 

prestationen?  

2. Vilka relationen går att urskilja mellan taktiska faktorer och fysiska aktioner samt den 

idrottsliga prestationen? 

3. Vilka tendenser går att urskilja gällande hög- eller lågintensiva matcher? 

4. Går det i syfte att förenkla analysprocessen av den idrottsliga prestationen isolera enskilda 

faktorers påverkan på den idrottsliga prestationen som helhet?   

 

Idrottslig prestation definieras i denna studie som vilket resultatutfallet blir i den enskilda 

matchen, vidare benämns detta även som skillnad antal mål.  
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2. Tidigare Forskning  
Som tidigare nämnts beskrivs fotboll som en intermittent sport bestående av fyra faktorer 

vilka är uppdelade i fysiologisk, teknisk, psykologiskt samt spelförståelse som i denna studie 

tolkas som taktiska färdigheter. Nedan presenteras tidigare forskning inom valt område 

utifrån tidigare resonemang om hur fotbollens beståndsdelar har studerats. Dessa är fysiska 

faktorer, externa faktorer och bollinnehavs påverkan på den idrottsliga prestationen.  

2.1. Fysiska faktorer 
Nedan presenteras studier som granskat fysiska faktorers utveckling och påverkan på den 

idrottsliga prestationen.  

Fotbollen har ständigt utvecklats, vilket ställer allt större krav på elitnivå. Barnes, Archer, 

Hogg, Bush och Bradley (2014) visar på att Engelska Premier League under säsongerna 

2006-07 till 2012-13 visar att spelarna behöver kunna genomföra fler högintensiva löpningar 

för säsongen 2012-13 än tidigare. Trots denna ökning av högintensiva löpningar har den 

totala distansen en spelare löper under en match minskat med två procent. Vidare visar 

Bradley, Carling, Gomez Diaz, Hood, Barnes, Ade, Boddy, Krustrup och Mohr (2013) att 

utövare i engelska andra och tredje ligan presterar högre resultat i fysiska faktorer än vad 

spelare i Engelska Premier League gör. Däremot presterar de sämre resultat i tekniska 

moment som exempelvis lyckade passningar. 

Bradley, Archer, Hogg, Schuth, Bush, Carling och Barnes (2015) delar upp ligatabellen i 

olika grupper där lag med placering ett till fyra ingår i grupp A, lag fem till åtta i grupp B, 

plats nio till 14 i grupp C och lag 15 till 20 i grupp D. Likt Barnes et al. (2014) visar Bradley 

et al. (2015) att utveckling av antalet högintensiva löpningar ökat och speciellt för lag 

tillhörande i grupp B. Vidare menar Bradley et al. (2015) att grupp B även visar högst 

utveckling i de tekniska faktorerna. Vidare beskriver Bradley et al. (2015) att denna 

utveckling har gjort att skillnaden mellan grupp A och B minskat gällande prestation i fysiska 

faktorer samt tekniska faktorer och detta har även medfört att poängdifferensen mellan 

grupperna minskat. Däremot har skillnaden mellan grupp B och C ökat för att i sin tur blivit 

jämnare mellan grupp C och D.  

2.1.1. Spelmodellens påverkan på aktivitetsprofilen  

Olika spelmodeller inom fotbollen debatteras från och till mellan matcher om vilket som 

anses vara bäst. Bradley, Carling, Archer, Roberts, Dodds, Di Mascio, Paul, Gomez Diaz, 

Peart och Krustrup (2011) visar att oavsett val av spelmodell, 4-3-3, 4-4-2 eller 4-5-1 så är 
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den totala löpdistansen samma mellan modeller för backar och mittfältare. Skillnad går 

däremot att se mellan spelmodellerna gällande anfallare, i spelmodellen 4-3-3 genomför 

anfallare ett högre antal högintensiva löpningar gentemot anfallare i 4-4-2 och 4-5-1 samt 

sprang en längre total distans än övriga anfallare.  

Sammanfattningsvis anses krav på aktivitetsprofilen utvecklats under perioden 2006-07 till 

2012-13. Vidare anses även skillnader på lagets aktivitetsprofil gå att urskilja utifrån slutlig 

tabellplacering, vilket kan tolkas som den idrottsliga prestationen.  

2.2. Externa faktorer 
Gjerset, Annerstedt och Svendsen (2002) menar att externa faktorer påverkar ett lag 

prestation, en av dessa externa faktorer är vilket underlag matchen spelas på, konstgräs eller 

naturgräs. Vidare menar Andersson, Ekholm och Krustrup (2008) att det inte är någon 

markant skillnad mellan de fysiska faktorerna, total distans, högintensiva löpningar och 

antalet sprinter om matchen spelas på konstgräs eller naturgräs. 

Gjerset, Annerstedt och Svendsen (2002) beskriver även motståndare som en extern faktor 

som påverka den idrottsliga prestationen. Rampinini, Couts, Castagna, Sassi och Impellizzeri 

(2007) styrker tidigare resonemang om motståndare som extern faktor och menar att det givna 

lagets fysiska aktioner påverkas av motståndarnas nivå och prestationer. Total distans, 

högintensiva löpningar och väldigt högintensiva löpningar ökar i matcher mot lag på en högre 

nivå i jämförelse mot lag på en lägre nivå. Med detta menas att matcher spelade mot lag med 

högre tabellplacering tenderar att vara mer högintensiva jämfört med matcher spelade mot lag 

lägre placerade i tabellen.  

2.3. Bollinnehavs påverkan på den idrottsliga prestationen  
Enligt Da Mota, Thiengo, Gimenes och Bradley (2015) påverkar vissa faktorer, mer än andra, 

den idrottsliga prestationen och resultatet i en match. Enligt Da Mota et al. (2015) bestämmer 

bollinnehav vilket arbetskrav som ställs på olika positioner i laget. Högt bollinnehav ger även 

en procentuell fördel till vilket lag som vinner samt spelar oavgjort eller förlorar en match. 

Vidare visar Moura, Martins och Cunha (2014) att två benämningar av bollinnehav spelar stor 

roll, procent av totalt bollinnehav samt speltid med bollinnehav som signifikant påverkande 

faktorer för resultatet. 

Sammanfattningsvis är bollinnehav en av de faktorer som påverkar resultatet i matchen som 

spelas. Det går inte att fastslå att det lag med högst bollinnehav vinner matchen men enligt 
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tidigare presenterade forskning tenderar det lag med procentuellt högre bollinnehav vinna 

matchen.   

2.4  Komplexitetsperspektivets vikt för idrottsvetenskap  

Darren, Bradley och Nassis (2015) nämner att det i fotboll finns flera faktorer som påverkar 

den fysiska aktivitetsprofilen samt att de flesta av dessa är relativt outforskade. Utifrån detta 

resonemang förhåller de sig kritiska till de slutsatser som tidigare är dragna kring avgörande 

faktorer för fotbollens aktivitetsprofil. Detta då de menar att fysisk trötthet och kontextuella 

faktorer har tagit för stort utrymme i analysen av exempelvis GPS-mätningars resultat. De 

menar att den interpersonella interaktionen mellan spelare antagligen är viktigt faktor bakom 

aktivitetsprofilen samt att denna faktor inte har tagit plats i tidigare studien på ämnet. Mental 

trötthet som en konsekvens av ett komplext beslutsfattande nämns också som förklarade 

faktor bakom de förändringar som vanligtvis går att urskilja i en aktivitetsprofil. Dessa 

förändringar har tidigare förklarats av begränsningar i den fysiska kapaciteten hos spelarna. 

Författarna kritiserar detta resonemang då de menar att fotboll är en så kallad submaximal 

idrott, vilket innebär att spelarna inte använder hela sin fysiska kapacitet under en match.  

Sammanfattningsvis bygger det tidigare forskningsläget på statistiska sammanställningar av 

fotbollens aktivitetsprofil. Fysiska aktioner är en central faktor i den forskning som tidigare 

genomförts inom områdena relaterade till idrottslig prestation inom fotboll. Dessa fysiska 

aktioner har i vissa fall ställts mot externa faktorer så som underlag i försök att urskilja 

mönster och relationer mellan faktorerna. Darren, Bradley och Nassis (2015) påpekar att 

fotbollen är komplex och att faktorer som är svåra att kvantifiera, exempelvis mental trötthet, 

antagligen har en stor påverkan på aktivitetsprofilen. Vidare påpekas även ett upplevt behov 

av interdisciplinära analysverktyg för att på så sätt skapa en större förståelse för faktorer som 

påverkar aktivitetsprofilen då nuvarande analysverktyg ger en endimensionell bild av en 

komplex idrott. 

Det anses utifrån det tidigare forskningsläget finnas en forskningslucka där ett deduktivt 

tillvägagångsätt appliceras för att analysera faktorer som påverkar aktivitetsprofilen och i ett 

vidare led den idrottsliga prestationen.  
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3. Teoretiska perspektiv och modeller 
I detta stycke presenteras olika teorier och modeller samt teoretiska perspektiv som anses vara 

relevanta för att öka förståelsen inom områdena, fotboll som system och idrottslig prestation, 

vilka är komplexitetsperspektivet, kaotiska system, fraktalteorin och idrottslig prestation. 

Vidare ämnas ett resonemang föras kring hur kaotiska system kan systematiseras, utöver detta 

beskrivs även hur alla presenterade teoretiska perspektiv och modeller hänger ihop samt hur 

dessa används vid genomförandet av denna studie.  

3.1. Komplexitetsperspektiv  
Komplexitetsvetenskap eller teorin om komplexa system har sitt ursprung i flera discipliner 

såsom matematik, biologi och ekonomi (Schroeder, 1991). Komplexitetsvetenskapen omfattar 

flertalet teorier, modeller och perspektiv, bland andra kaosteori, komplexitetsteori och 

fraktalteori. 

3.1.1. Komplexitetsvetenskap applicerat på kaotiska system 

Komplexitetsvetenskap används för att förstå och analysera föränderliga organisationer där 

flertalet faktorer integrerar och påverkar varandra, så kallade kaotiska system. En kaotisk 

process bygger på en icke förutbestämt och självorganiserande process, en så kallad icke-

linjär dynamisk process (se definitionslista). När dessa faktorer sedan koordineras mot 

gemensamma mål uppstår ett så kallat kaotiskt system, vilket ger en viss stabilitet i en kaotisk 

kontext (Stacy, 1995). Ett fotbollslag skulle därmed kunna definieras som ett kaotiskt system 

då lagets spelare koordineras i syfte att nå gemensamma målsättningar i en kaotisk kontext, 

alltså matchen. 

Komplexitetsperspektivet är som ovan nämnts applicerbar på fotboll då fotboll är en 

dynamisk och icke-linjär process där lagets medlemmar delar samma målsättningar, och kan 

därmed definieras och förstås som ett kaotiskt system. Icke-linjära och dynamiska processer 

karaktäriseras av att många komponenter interagerar på ett sätt som hela tiden förändrar 

organisationen i fråga, i ett fotbollssammanhang skulle detta vara de båda lagens taktiska 

mönster på planen som ständigt är i förändring och sker utifrån en oberäknelighet. Dessa 

taktiska mönster förstås som en koordination av en interpersonell icke-linjär interaktion 

(Davids, Button & Bennett, 2004). 



	

18	

3.2. Fraktalteori 
Fraktalteori används för att analysera kaotiska system. Oliveira (2008) som refererat till 

Mandelbrot (1991) menar att en fraktal förstås som en del som representerar en helhet genom 

att i mindre skala fungera på samma sätt som helheten.  

I analys av fotbollen som ett kaotiskt system innebär detta att varje aktion måste ses som 

representativ av helheten då varje aktion är beroende av interaktionen mellan alla faktorer 

samt den interpersonella icke-linjära interaktionen mellan spelarna. Oliviera (2008) menar 

också att en fraktal i fotboll måste representera alla fotbollens fyra faser samtidigt då ett lag 

exempelvis måste anfalla med viss balans för att kunna försvara när motståndaren vinner 

bollen. Sammanfattningsvis innebär detta att ingen del av fotbollen är individuell och att 

ingen aktion enbart är fysisk då den pågår i en taktisk kontext och är beroende av ett tekniskt 

utförande samt ett psykologiskt tillstånd.    

3.3. Faktorer bakom en idrottslig prestation 
Den idrottsliga prestation bestäms utifrån två faktorer, (1) den idrottsliga prestationsförmågan 

som ett lag eller en utövare har, (2) Yttre faktorer som alltid påverkar resultatutfallet i 

tävlingen exempel på detta är väder, anläggning och konkurrenter. I samspel skapar den 

idrottsliga prestationsförmågan och yttre faktorer den idrottsliga prestationen som även 

bestämmer resultatet. 

De resurser och egenskaper som ett lag eller utövare har påverkar i samspel med varandra 

vilka tekniska färdigheter och vilken taktisk förmåga som förfogas över. Vidare påverkar 

dessa förmågor och färdigheter i kombination med varandra lagets prestationsförmåga. 

Samtliga av dessa faktorer påverkas i sin tur av exempelvis arv, inlärning, ålder, kost, livsstil 

och kön (Gjerset, Annerstedt & Svendsen, 2002). 

För att konkretisera den maximala prestationsförmågan måste även denna sättas in i den 

kontext som laget eller utövaren befinner sig i, vilka benämns som yttre faktorer. Först när 

utövarens eller lagets prestationsförmåga ställs i samband till samtliga yttre faktorer bestäms 

den idrottsliga prestationen (Gjerset, Annerstedt & Svendsen, 2002)(se figur 3.1.). 

Enligt vår tolkning av modellen har de yttre faktorerna ingen direkt påverkan på den 

idrottsliga prestationen utan snarare en indirekt påverkan då exempelvis underlag kan påverka 

spelarens tekniska förmåga som i sin tur påverkan den idrottsliga prestationen som helhet. 
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Figur 3.1 Faktorer bakom idrottslig prestation (Gjerset, Annerstedt & Svendsen, 2002) 

 

Vidare beskrivs sex faktorer som är avgörande för prestationen; taktisk förmåga, teknisk 

färdighet, koordinativa egenskaper, fysiska egenskaper, psykiska egenskaper samt sociala 

egenskaper. 

Definitioner av dessa aspekter som påverkar utövaren eller lagets prestationsförmåga är 

taktisk förmåga som beskrivs som de val av tillvägagångssätt en utövare eller ett lag gör för 

att uppnå önskat resultat. Teknisk färdighet används för att lösa specifika rörelseuppgifter, de 

tekniska färdigheterna en utövare besitter påverkas av vilka fysiska, psykiska och 

koordinativa egenskaper atleten innehar. Koordinativa egenskaper definieras som förmågan 

att anpassa kroppens rörelser i förhållande till varandra samt den kontext rörelsen utförs i, 

exempelvis under ett avslutningsläge i en matchsituation. Till fysiska egenskaper hör 

snabbhet, stryka, uthållighet och rörlighet men även rent kroppsliga egenskaper såsom vikt, 

längd och sammansättning av muskelfibrer. Psykiska egenskaper innefattar bland annat 

motivation, självförtroende, humör, uppfattningsförmåga, disciplin och kreativitet. Utövarens 

förmåga att förhålla sig till andra människor i sociala situationer beskrivs som sociala 

egenskaper (Gjerset, Annerstedt & Svendsen, 2002). 

Även om det går att dela upp lagets prestationsförmåga i ovanstående kategorier är det viktigt 

att inse att dessa inte existera var för sig utan alltid i förhållande till varandra. Verheijen 

(2014) menar att dessa förmågor förhåller sig till varandra i en ständig kompensation. Detta 

innebär exempelvis att en spelare kan kompensera en sämre fysisk snabbhet genom att 
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tidigare läsa av situationen och därför börja förflytta sig tidigare. Fördelar med att arbeta 

separat med dessa faktorer är exempelvis, att tydliggöra en enklare bild av verkligheten, som i 

sin tur leder till större medvetenhet och förenklar ett systematiskt arbete mot att öka 

prestationsförmågan (Gjerset, Annerstedt & Svendsen, 2002). 

3.4. Systematisering av komplexitet i kaotiska system  
Tidigare resonemang fört av Stacy (1995) kring koordinering av icke-linjära dynamiska 

processer uppstår kaotiska system som syftar till att skapa viss stabilitet i en kaotisk kontext. I 

ett fotbollssammanhang anses detta vara spelmodellens roll.  

Garganta & Pinto (1998) menar att högpresterande individer besitter förmågan att välja den 

mest passande aktionen i spelets situationer och att detta val bestäms av en taktisk kontext. 

Oliveira (2004) resonerar vidare att denna förmåga måste kompletteras med förmågan att 

utföra vald aktion och att detta sker i en interaktion mellan tekniska, psykologiska och 

fysiologiska dimensioner av spelet. Detta innebär att spelet fotboll är en taktiskt dominant 

idrott som kräver en interaktion av flera faktorer för skapa en funktionell prestation. 

Utifrån tidigare definition av taktik fastställer vi att taktik i fotboll är ett lags tillvägagångssätt 

för att uppnå ett önskat resultat. Oliveira (2004) föreslår att denna abstrakta idé med fördel 

systematiseras i en så kallad spelmodell. Oliveira (2008) menar även att en spelmodell bygger 

på taktiska principer i spelets fyra faser (se figur 3.2). Vidare beskriver Oliveira (2008) att 

spelets fyra faser påverkar varandra på så sätt att dina positioner i etablerat anfallsspel 

bestämmer vilka positioner laget har i den defensiva omställningen. Bollinnehav skulle 

exempelvis kunna definieras som en taktisk princip, dock är den beroende av sub-principer så 

som byte av zon för att nå funktionalitet (Tobar, 2013). 

 
Figur 3.2 Spelets fyra faser (Oliveira, 2004) 
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Spelmodellen syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva hur laget bör agera i spelets fyra 

faser för att skapa en identitet. Gaiteiro (2006) bygger vidare på ovanstående resonemang och 

menar att spelmodellen syftar till att vägleda den individuella spelarens beslutsfattande, och i 

ett senare led aktion, i en kollektiv kontext samt att skapa förutsättningar att på förhand 

genom träning lära in beteenden. Sammanfattningsvis menar Gaiteiro (2006) att en 

spelmodell fungerar som aktionspromotor. 

3.5. Operationalisering 
Ett vidare resonemang utifrån Gjerset, Annerstedt och Svendsen (2002) modell bör föras kring 

vilka faktorer som påverkar individens beslut utöver lagets spelmodell. Detta då de menar att 

resursers såsom fysiska och psykiska egenskaper påverkar den taktiska förmåga samt att den 

idrottsliga prestationen bestämts i ett samspel mellan den taktiska och tekniska förmågan. 

Detta skulle exempelvis kunna innebära att individen tar hänsyn till sin egen tekniska förmåga 

och sina fysiska egenskaper när ett beslut fattas. Detta innebär sammanfattningsvis att 

individens beslutsfattande är mycket komplext vilket gör det svårt att analysera vilka faktorer 

som egentligen är avgörande på vägen fram till en aktion. Vad som dock kan sägas är att 

spelmodellen för valt lag har en stor påverkan på individens beslutsfattande och de 

efterföljande aktionerna. 

Vi använder oss av teorierna om kaotiska system för att förstå hur två lag och dess spelare 

påverkar varandra genom en interpersonell icke-linjär interaktion. Ett vidare led i teorin om 

kaotiska system, fraktalteorin, används för att på ett holistiskt sätt analysera delarna i ett 

kaotiskt system i sin naturliga kontext. I denna studie är delarna, eller fraktalerna, de fysiska 

aktionerna och taktiska faktorerna som presenteras i resultatet. Vad som är viktigt att påpeka 

är att en fysisk aktion inte bara ses som fysisk utan en aktion där alla utövarens egenskaper 

interagerar mot en extern kontext, den taktiska faktorn bollinnehav analyseras utifrån samma 

utgångspunkt.  

Ovan nämnda teorier om fotbollen som ett komplext fenomen och fotbollslaget som ett 

kaotiskt system kommer att användas för att förklara varför vissa fysiska aktioner uppstår 

under en fotbollsmatch samt för att genom en analys av relationer öka förståelsen för 

fotbollens komplexitet. Genom tolkning av olika faktorers samvarianser ställt mot framtagna 

teorier bidra till ökad förståelse av idrottsliga prestationer i Allsvenskan 2015.  
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 4. Metod 
I denna del av pappret presenteras hur studien genomfördes, vilket urval studien använde, hur 

data samlades in samt hur den insamlade statistiken analyserades. Vidare berörs även etiska 

överväganden för en forskningsrapport samt vilket förhållningssätt som används vid 

granskning av källor använda i studien.  

4.1. Forskningsansats  
Studien utgår från dels en kvantitativ forskningsstruktur men kommer även att väga in 

kvalitativa värderingar. De kvalitativa resonemang som genomförts bygger på teoretiska 

begrepp och modeller, detta tillvägagångssätt redogörs tydligare senare i texten. Vidare har 

även kvalitativa värderingar utifrån genomgång av nuvarande forskningsläge använts för att 

ytterligare diskutera studiens empiri. Vidare bygger studien i huvudsak på data framtagen i 

annat syfte än ämnad studie vilket kan liknas med Brymans (2011) analys av befintlig 

statistik.  

Studien influeras från positivistiskt synsätt där teorin som tidigare nämnts ligger i fokus för 

framtagandet av syfte och frågeställningar, vidare anses kvantitativ forskning ofta härstamma 

från detta synsätt. Bryman (1997) beskriver en logisk struktur av en kvantitativ 

forskningsprocess enligt följande, teori leder till hypoteser efter detta genomförs 

datainsamling som analyseras och skapar ett resultat för att besvara framtagna hypoteser från 

teorin, det resultat som presenteras blir då en del av kunskapsmassan och på så sätt kopplas 

det tillbaka till teorin. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) samt Bryman (2011) beskriver 

detta tillvägagångssätt för användandet av teori som deduktivt. Denna studie ämnar använda 

teorin på ett deduktivt sätt för att skapa hypoteser, som presenteras i syfte och frågeställningar 

som sedan studien ämnar besvara med hjälp av insamlad data.   

Studiens resultat diskuteras som tidigare nämnt med ett kritiskt tillvägagångssätt utifrån 

tidigare forskning. Sammanställningen av forskningsläget kopplat till komplexitets perspektiv 

som presenterats i teorikapitlet bidrar till ökad förståelse och öppnar för vidare diskussion 

kring ämnesområdet. Detta bidrar till en helhetssyn och ökad förståelse av den komplexa 

kontext som analyseras.   

4.2. Källor 
Studien har granskat statistiska rapporter från Allsvenskan 2015. Vilket innebär användande 

av data är framtagen för andra syften än ämnad studie. Vidare beskriver Bryman (2011) denna 

forskningsmetod som sekundäranalys och poängterar att andrahandsdata är utmärkande för 
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dessa studier. Svensk Elitfotboll (SEF) tillhandahåller matchrapporter från Allsvenska 

matcher 2015, dock finns ett bortfall av data på fysiska aktioner i fyra matcher samt data för 

bollinnehav vid sex matcher under säsongen. Av dessa saknas både information gällande 

fysiska aktioner och bollinnehav vid en match. Vilket innebär att 236 av 240 Allsvenska 

matcher för fysiska aktioner har analyserat. Vidare har 231 matcher där fysiska aktioners 

samvarians med bollinnehav analyserats under säsongen 2015.  

Data erhållen från SEF är, totaldistans, antal sprinters, sprintdistans samt antal mål dessa för 

både borta och hemma lag (se bilaga 1), vidare hämtades data gällande bollinnehav från 

Svenska fotbollförbundets hemsida (Svenska fotbollförbundet, 2016). Flera variabler fanns att 

tillgå och utifrån valt syfte och frågeställningar samt tidigare presenterat teoretiskt perspektiv 

selekterades viss data bort och ovanstående variabler valdes att analyseras.  

4.3. Källkritik 
Thurén (2013) beskriver källkritik som ett sätt att bedöma om källan talar sanning. Vidare 

menar Thurén (2013) att det finns principer för att förenkla hur källor ska kontrolleras och 

bedömas utifrån. Thurén (2013) beskriver en princip som äkthet, vilket syftar till att källan 

ska vara det den utger sig för att vara. Vidare beskrivs tidssamband som den andra principen 

och syftar till hur lång tid som har gått efter att källans händelse ägt rum. Ytterligare principer 

som Thurén (2013) nämner är oberoende och tendensfrihet. Oberoende beskrivs som att 

källan inte ska agera som ett referat av en annan källa och tendensfrihet syftar till att det inte 

ska finnas tvivel om att källan anger en falsk bild av verkligheten på grund av exempelvis 

personliga intressen.  

Vid denna studie anses inte tendensfrihet och tidssamband beröras eftersom den data som 

bearbetas är i rapportform och då kan liknas med Bryman (2011) beskrivning av 

dokumentanalys. En av de fördelar som finns med dokumentanalys är att de inte förändras 

över tid och därmed anses inte tidssamband påverka studiens data, vidare granskas inte 

individer eller enskilda lag så utvald data anses inte påverkas av tendensfrihet där 

skönmålning av samanhanget sker. Fördelar med dokumentanalys är som tidigare beskrivit att 

de inte förändras över tid och på så sätt inte anses vara oberoende utan behåller sitt 

ursprungliga innehåll. Vidare anses insamlad data ha hög äkthetsgrad eftersom den är 

publicerad av SEF och Svenska Fotbollförbundet som är de högsta organ inom svensk fotboll.   
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4.4. Insamling av data 
Statistiken från Allsvenskan 2015 är hämtad från SEF och företaget ChyronHego är ansvariga 

för insamling och distribution av data, Vidare utför ChyronHego bland annat kartläggning och 

analyser av fotbollsligor, exempelvis Allsvenskan, Bundesliga och Engelska Premier League 

(ChyronHego, 2016c). ChyronHego använder sig av systemet Tracab Optical Tracking 

(ChyronHego, 2016b). Tracab Optical Tracking är det världsledande kamerabaserade 

kartläggningssystemet för exempelvis spelare och boll i fotboll. Tracab använder sig av två 

Super-HD kameror för att se till att hela spelytan filmas. Denna teknologi gör det möjligt att 

leverera live kartläggning med som högst endast tre punkters fördröjning och sedan 

analyseras all data med hjälp av en mjukvara som beräknar X, Y och Z positionen för varje 

objekt (ChyronHego, 2016a). Tracab är unikt, som enda system att kunna beräkna spelare och 

bolls position live. Data som Tracab samlar in är bland annat löpdistans, hastighet, 

accelerationer och uthållighet (ChyronHego, 2016c). 

4.4.1. Selektering av data 

Utifrån ChyronHego har siffror på total distans, antal sprinter, sprint distans och antal mål 

erhållits för samtliga lags matcher under säsongen 2015. Total distans syftar till antalet meter 

varje lags aktiva spelare har rört sig under den specifika matchen, antal sprinter syftar i sin tur 

till antalet löpningar som laget har genomfört i matchen med en hastighet över 24 km/h och 

till sist är sprint distans antalet meter som lagets spelare löpt tillsammans med en hastighet 

över 24 km/h1. Ytterligare faktorer som information erhållits om är, bollinnehav i procent och 

antal mål vilka erhållits från Svenska Fotbollförbundets hemsida (Svenska fotbollförbundet, 

2016).  

4.5. Statistisk analys 
Data har erhållits från Svensk elitfotboll (SEF) i form av digitala rapporter samt hämtats från 

Svenska fotbollsförbundets hemsida (Svenska fotbollförbundet, 2016a). Studiens författare 

har manuellt sammanställt erhållen fakta i Microsoft Excel, vilket är ett program för 

sammanställning av information. När alla data införts i Microsoft Excel importerades filen till 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) för bearbetning.  

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) menar att inmatningsfel ofta kan uppstå vid när 

data överförs från rapporter till datorprogrammet. Vidare menar Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen (2003) att inmatningsfel kan innebära att resultat blir missvisande och att detta 

																																																								
1	Erik Ernestes, Projektledare Spelartracking Allsvenskan, ChyronHego, mejlkontakt 20 april 2016	
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endast handlar om skrivfel som gjorts vid inmatning av data till programmet. För att förhindra 

inmatningsfel när studien genomfördes har viss data kontrollerats via två olika källor.  

Informationen har bearbetats utifrån tidigare presenterad teori och från erhållen data har 

analyser genomförts på, fysiska aktioner internt, det vill säga hemmalagets presterade fysiska 

aktioner. Gjerset, Annerstedt och Svendsen (2002) nämner fysiska egenskaper som en faktor 

för att erhålla en idrottslig prestation. De fysiska aktionerna för hemmalag jämförts mot yttre 

faktorer, vilket i detta fall är fysiska aktioner för bortalag. Vidare har även analyser gjorts på 

relationen mellan fysiska aktioner och bollinnehav för både hemma- och bortalag. Ytterligare 

analyser har gjorts på genomsnittsvärdet för total distans, antal sprinter och sprintdistans för 

hemma- och bortalag. 

Ovan nämnda statistiska analyser har genomförs med hjälp av SPSS version 23 för Mac. 

SPSS är framtaget av International Business Machines (IBM) och är ett av de mest använda 

programmen för statistiska analyser (Bryman, 2011). Nedan beskrivs vilka typer av analyser 

som gjorts i SPSS och som användes vid genomförandet av studien. 

4.6. Analys av data 
För att analysera variablerna i exempelvis SPSS finns olika tillvägagångssätt, två av dessa 

benämns som univariat analys och bivariat analys (Bryman, 2016). Univariat analys förklaras 

som en metod för att analysera enskilda variabler, medan bivariat analys beskrivs som en 

analysmetod för att analysera relationer mellan två variabler (Bryman, 2016). Studien ämnar 

genomföra univariata analyser samt bivariata analyser. Hur dessa analyser genomförs 

beskrivs mer utförligt nedan.  

4.6.1. Unvariat analys 

Studien använder sig av univariat analys vilket enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 

(2003) samt Bryman (2016) innebär analys av en enskild variabel. Dessa analyser innefattade 

total distans, antal sprinter och sprintdistans. Univariat analyser som genomfördes var, 

uträkning av medianvärdet på ovan nämnda faktorer. Ytterligare analyser som genomfördes 

på dessa faktorer var, analys av de matcherna med de tio högsta samt tio lägsta sammanlagda 

värdena i en match inom varje variabel.  

4.6.2. Bivariat analys 

Analys av två variabler benämner Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) som Bivariat 

analys, vilket går att genomföra på tre olika sätt. Kvalitativ mot kvalitativ variabel, kvalitativ 
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mot kvantitativ variabel och kvantitativ mot kvantitativ variabel. Vidare beskriver även 

Bryman (2016) att bivariata analyser undersöker relationer mellan variabler. 

Studien ämnar genomföra bivariata analyser mellan två kvantitativa variabler. Djurfeldt, 

Larsson och Stjärnhagen (2003) beskriver att ett spridningsdiagram tydligt illustrerar 

samband mellan två kvalitativa variabler. I ett spridningsdiagram kan 

korrelationskoefficienten räknas ut och förtydligas med en regressionslinje. Studien ämnar 

använda sig av detta tillvägagångssätt för att tydligt visa vilka samvarianser som går att 

urskilja samt visa vilken påverkan valda variabler har på varandra. 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) beskriver att variabel kan vara oberoende och 

beroende variabel i ett orsakssamband. Vidare beskrivs även att det är svårt och urskilja 

vilken variabel som är vilken i vissa samband, dessa samband kallas dubbelriktade samband. 

Med dubbelriktade samband menas att det går att förklara dessa samband teoretiskt medan det 

är svårare att förklara empiriskt, vilket går att beskriva som att variablerna påverkar varandra i 

ett samspel. Vidare poängteras det att samvarians mellan två variabler ur ett statistiskt synsätt 

inte är det samma som ett orsakssamband. Orsakssamband syftar till att en förklaring går att 

göra om vilken orsak som generera en annan, medan samvarians betyder att variablerna 

påverkar varandra men inte vilken som orsakar vad (Djurfeldt, Larsson och Stjänhagen, 

2003).  

Vid analys av tidigare nämnda variabler anses det svårt att urskilja vilken variabel som är 

beroende eller oberoende variabel och det går därmed endast att urskilja en samvarians mellan 

dessa. Som tidigare nämnts kallar Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) detta för 

dubbelriktade samband, vilket betyder att ett orsakssamband inte går att fastslå mellan 

variablerna utifrån den statistiska analysen. För att skapa mening i statistiska analyser menar 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) att statistiken måste kopplas mot en teoretisk grund 

och därmed blir statistiken begriplig och kan tolkas. Sammanfattningsvis ämnar studien 

presentera relationerna av analyserna samt ställa dessa mot den tidigare presenterade teorin 

och med hjälp av detta tolka insamlad data.  

4.6.3. Presentation av statiska analyser 

Genomförda analyser i SPSS presenteras med hjälp av de statistiska verktygen signifikant 

korrelation, spridningsdiagram, korrelationskoefficient, regressionslinje samt genom att 

jämföra medelvärden och standardavvikelser (se definitionslista). Vid genomförande av 

univariata analyser användes verktygen för att jämföra medelvärden och standardavvikelser. 
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Vidare används även en sammanställning av de tio högsta och lägsta matcherna utifrån de 

fysiska aktionerna. 

Bivariata analyser presenteras först utifrån de analyserade variablerna som har en signifikant 

korrelation och variablernas korrelationskoefficient beskrivs. Variablerna presenteras med 

hjälp av ett spridningsdiagram där en regressionslinje infogas i diagrammet för att tydliggöra 

variablernas korrelationskoefficient och dess relation till varandra.     

4.7. Avgränsningar  
För att förstå fotbollen och kunna redogöra gällande vilka relationer som sker under en 

fotbollsmatch och vilka faktorer som påverkar varandra, behöver studier genomföras på 

flertalet olika ligor runt om i världen. Denna studie genomför analyser på en spelad säsong i 

en liga nämligen Allsvenskan 2015. Vidare anses det att presenterade resultat inte bidrar till 

att dra slutsatser om hur fotboll fungerar i Sverige utan bara ge en bild av hur det kan se ut. 

För att kunna dra slutsatser bör studier genomföras under ett flertal säsonger. Därmed kan 

resultaten som presenteras i denna studie inte generaliseras utan endast relateras till en liga, 

ett år och ett land, specifikt för Allsvenskan 2015 och Sverige. Vidare avgränsar sig denna 

studie till att endast analysera faktorer presenterade och utvalda från de teorier som finns 

beskrivna i teoridelen av arbetet, ett deduktivt tillvägagångssätt som tidigare beskrivits. Detta 

överensstämmer med Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagens (2003) resonemang om att 

statistiska analyser saknar mening om tolkning inte sker med hjälp av en teori.    

4.8. Etik 
Jones (2015) beskriver att oavsett vilken metod, design eller insamlingsteknik som väljs för 

studien ska hänsyns tas till etiska dilemman. Bryman (2011) beskriver fyra grundläggande 

frågor som ska tas i beaktande gällande etiska dilemman, dessa är, frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet. Vidare beskriver Bryman (2011) fyra principer som gäller för 

tidigare nämnda frågor, principerna för att besvara frågorna är, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet, informera de personer vilka är berörda av studien och förklara aktuell 

studies syfte och att deras deltagande är frivilligt. Studien berör inte individer i direktform 

utan endast deras prestationer under matcher 2015 i Allsvenskan. Utifrån detta resonemang 

anses inte studien beröras av informationskravet.    
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Samtyckeskravet, deltagande personer i undersökningen bestämmer själva över deras 

medverkan i studien. Liknade resonemang som tidigare beskrivits appliseras på detta krav, 

studien analyserar inte individer och berörs därför en av samtyckeskravet.    

Konfidentialitetskravet, information gällande deltagarna i studien skall behandlas med största 

konfidentialitet och att dessa uppgifter förvaras så att obehöriga inte har tillgång till dessa. 

Studien analyserar offentliga dokument som är tillgängliga för allmänheten och anses inte 

behöva ta ställning till konfidentialitetskravet.    

Nyttjandekravet, information rörande enskilda personer får endast nyttjas för studiens 

ändamål och inte något annat (Bryman, 2011). Samma resonemang som ovan där offentlig 

statistik granskats.    

Ovanstående resonemang är viktiga att ha med i en forskningsrapport. Vidare anses det att 

denna studie inte behöver ta allt för stor hänsyn till dessa frågor och principer under 

genomförandet för denna rapport. Detta eftersom studien inte syftar till enskilda individer 

medför att etiska resonemang kring informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 

samt nyttjandekravet inte bör göras i större utsträckning. Vidare anses det dock att vid 

eventuella utläggningar kring specifika lags prestationer bör hänsyn till tidigare krav 

övervägas, då dagens idrottsföreningar går att likna vid en deltagare av studien dock anses 

inte bedömningar och värderingar om föreningar är bättre eller sämre genomföras utan 

resultatet analyseras värdeneutralt.  
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5. Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultat för, genomsnittlig aktivitetsprofil, interna relationer för 

fysiska aktioner, relationer mellan fysiska aktioner och externa faktorer, relationer mellan 

fysiska aktioner och skillnad antal mål, hög- och lågintensiva matcher samt relationer mellan 

fysiska aktioner och procentuellt bollinnehav. 

5.1. Genomsnittlig aktivitetsprofil 
För att kunna analysera vilken påverkan fysiska aktioner har på den idrottsliga prestationen 

anses det vara nödvändigt att visa hur genomsnittliga fysiska aktioner såg ut i Allsvenska 

2015. Vidare anses detta skapa en förståelse av aktivitetsprofilen för Allsvenska 2015 och få 

en överblick av hur arbetskravprofilen ser ut.  

Nedan presenteras genomsnittliga värden samt standardavvikelser för faktorerna total distans, 

sprint distans och antalet sprinter.   

Genomsnittligt värde för total distans hos hemmalag är 117,91 kilometer (km) med en 

standardavvikelse på 5,41 km och 117,67 km med en standardavvikelse på 5,64 km för 

bortalag. Antalet sprinter som genomförs i snitt under en fotbollsmatch är 357,75 stycken (st) 

med en standardavvikelse på 60,19 st för hemmalag. Bortalag gör i genomsnitt 355,76 st 

sprinter per match med en standardavvikelse på 64,89 st. Den genomsnittliga distansen för 

sprinter under en match är 6,20 km för hemmalag med en standardavvikelse på 1,19 km. 

Bortalags sprintdistans är 6,10 km i genomsnitt med en standardavvikelse på 1,29 km (se 

tabell 5.1).  

Tabell 5.1.  Genomsnittsvärden av fysiska aktiviteter  

  
Distans 

hemmalag 
Distans 
bortalag 

Sprinter 
hemmalag 

Sprinter 
bortalag 

Sprint 
distans 

hemmalag 

Sprint 
distans 
bortalag 

Medel 117,911 117,666 357,750 355,758 6,198 6,104 
N 236 236 236 236 236 236 
Standard 
avvikelse 5,4103 5,6435 60,1882 64,8775 1,1937 1,2903 

 
Vidare granskning av de genomsnittliga värdena på skillnad distans, skillnad antal sprinter 

och skillnad sprintdistans visar på följande. Det genomsnittliga värdet för skillnaden i total 

distans mellan hemma och bortalag är 0,245 km med en standardavvikelse på 3,79 km. Vidare 

är den genomsnittliga skillnaden i antalet sprinter mellan lagen 1,992 st med en 
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standardavvikelse på 37,391 st. Den genomsnittliga skillnaden i sprint distans är 0,094 km 

med en standardavvikelse på 0,703 km per match (se tabell 5.2.). 

Tabell 5.2. genomsnittliga värden på skillnad distans, skillnad antal sprinter och skillnad 
sprintdistans 

  Skillnad distans 
Skillnad antal 

sprinter Skillnad sprintdistans 
Medel ,245 1,992 ,094 
N 236 236 236 
Standard avvikelse 3,7904 37,3913 ,7028 
Utifrån ovanstående värde kan det fastslås att skillnaden mellan hemma- och bortalagets 

aktivitetsprofil i den enskilda matchen generellt sätt inte är speciellt stor.  

5.2. Interna relationer för fysiska aktioner 
I detta stycke presenteras relationen mellan ett lags presterade olika fysiska aktioner, vidare 

benämnda som de interna relationerna för fysiska aktioner. Med intern relation för fysiska 

aktioner menas, vilka relationer som går att tyda mellan aktionerna, total distans, sprintdistans 

och antalet sprinter. Vidare syftar detta endast till ett lags interna fysiska aktioner, vilket 

menas med hemmalagets aktioner ställt i relation med ytterligare en av hemmalagets aktioner, 

och vise versa för bortalag. Exempelvis hemmalagets totaldistans mot hemmalagets 

sprintdistans.  

Nedan presenteras hemmalagets interna relationer för fysiska aktioner följt av bortalagets 

interna relationer för fysiska aktioner. 

Signifikant korrelation (P < .01)2 finns mellan alla interna fysiska aktioner för hemmalaget. 

Korrelationskoefficienten mellan total distans och antalet sprinter är 0,313 (se diagram 5.1.) 

Korrelationskoefficienten för sprinter hemmalag och sprintdistans hemmalag är 0,871 (se 

diagram 5.2.) och för Sprintdistans hemmalag och total distans hemmalag är 

korrelationskoefficienten 0,309. (se diagram 5.3.) 

 

 

 

 

 
 

																																																								
2	P < .01 innebär att det finns en signifikant korrelation med 99 procent säkerhet och att endast en procent av 
sambandet kan beror på en tillfällighet. 
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Diagram 5.1. & Diagram 5.2. 

  

Diagram 5.3.  

   

Vid granskning av bortalagets fysiska aktioner internt går det även här att tyda signifikanta 

korrelationer (P < .01). Total distans bortalag och antal sprinter bortalag har 

korrelationskoefficienten 0,299 (se diagram 5.4.) Korrelationskoefficienten mellan sprinter 

bortalag och sprintdistans är 0,907 (se diagram 5.5.) och vidare har sprintdistans bortalag och 

total distans korrelationskoefficienten 0,326 (se diagram 5.6.). 

Diagram 5.4. & Diagram 5.5. 
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Diagram 5.6. 

 

Sammanfattningsvis visar samtliga av ovanstående diagram en hög korrelationskoefficient 

och därmed ett starkt samband mellan variablerna för fysiska aktioner. Korrelationerna mellan 

det givna lagets fysiska aktioner anses vara logiska eftersom exempelvis antalet sprinter ökar 

den totala sprintdistansen.  

5.3. Relationer mellan fysiska aktioner och externa faktorer 
De delar som presenteras i denna del är de tidigare nämna fysiska aktionerna, total distans, 

sprintdistans och antalet sprinter för hemmalaget som ställs mot samma fysiska aktioner för 

bortalaget, vilket anses vara en extern faktor. Vidare presenteras även vilken påverkan den 

andra externa faktorn underlag har på de fysiska aktionerna.  

5.3.1. Fysiska aktioner mot motståndare 

Nedan presenteras dessa relationer i följande ordning, total distans för hemmalaget mot 

bortalagets fysiska aktioner, följt av hemmalagets antal sprinter mot bortalagets fysiska 

aktioner. Vidare presenteras sprintdistansen för hemmalaget i relation till bortalagets fysiska 

aktioner.   

Total distans hemmalag har en signifikant korrelation (P < .01) med total distans bortalag och 

deras korrelationskoefficient är 0,586 (se diagram 5.7.). Vidare visar även aktionerna total 

distans hemmalag och sprinter bortalag en signifikant korrelation (P < .01) och en 

korrelationskoefficient är 0,208 (se diagram 5.8.). Total distans hemmalag visar likaså en 

signifikant korrelation (P < .01) med sprintdistans bortalag och dessa har 0,218 (se diagram 

5.9.).  
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Diagram 5.7 & Diagram 5.8. 

 
Diagram 5.9. 

 
Sprinter hemmalag visar en signifikant korrelation (P < .01) med total distans bortalag och 

visar en korrelationskoefficient på 0,180 (se diagram 5.10.). Vid vidare granskning har 

sprinter hemmalag även signifikant korrelation (P < .01) med sprinter bortalag samt 

sprintdistans bortalag, vilka har en korrelationskoefficient på 0,679 respektive 0,617 (se 

diagram 5.11 & 5.12.).  

Diagram 5.10. & Diagram 5.11. 
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Diagram 5.12 

 
Utifrån statistiken framkom det även att sprintdistans hemmalag har signifikant korrelation (P 

< .01) med bortalags totala distans, sprinter och sprintdistans. Dessa korrelationer har en 

korrelationskoefficient på 0,222, 0,651 respektive 0,710 (se diagram 5.13, 5.14 & 5.15). 

Diagram 5.13. & Diagram 5.14. 

 

Diagram 5.15. 

 

Sammanfattningsvis säger ovanstående diagram att en signifikant korrelation finns mellan 

hemma- och bortalags aktivitetsprofil. Vidare går det att se som att den externa faktorn 

motståndare har en direkt påverkan på en matchs presterade värden.  
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5.3.2. Fysiska aktioner i relation till underlaget 

Nedan presenteras relationen mellan fysiska aktioner och det underlag matchen spelades på. 

Diagrammen visar medelvärdet för hemma- och bortalagets fysiska aktioner uppdelade utifrån 

om de spelades på konst- eller naturgräs. De matcher som inte spelades på konstgräs (de 

högra staplarna) spelades alltså på naturgräs.  

Genomsnittsvärde för total distans för hemmalag på konstgräs är 119,999 km och 119,524 för 

bortalag. Vidare presterar hemmalaget ett genomsnittligt värde på 115,478 för naturgräs och 

bortalag 115,501. Antal sprinter som i genomsnitt görs för hemmalag på konstgräs är 381,717 

st och 380,638 st för bortalag. Vidare är siffrorna för naturgräs 329,826 st och 326,771 st för 

hemma- respektive bortalag. Genomsnittliga värden för sprintdistans på hemma- och bortalag 

på konstgräs är 6,702 km respektive 6,622 km samt 5,611 km respektive 5,5 km på naturgräs 

(se tabell 5.3). Vidare illustreras dessa visuellt i diagramform nedan (se diagram 5.16, 5.17 

och 5.18). 

Tabell 5.3. Skillnader fysiska aktioner mellan konstgräs och naturgräs 

            

Diagram 5.16. &  Diagram 5.17. 

 
 
 

Spelades matchen på 
konstgräs? 

Totaldistans 
hemmalag 

Totaldistans 
bortalag 

Antal 
sprinter 

hemmalag 

Antal 
sprinter 
bortalag 

Sprintdistans 
hemmalag 

Sprintdistans 
bortalag 

Ja Medel 119,999 119,524 381,717 380,638 6,702 6,622 
N 127 127 127 127 127 127 
Standardavvikelse 4,7081 5,2307 62,1248 67,9290 1,2716 1,3753 

Nej Medel 115,478 115,501 329,826 326,771 5,611 5,500 
N 109 109 109 109 109 109 
Standardavvikelse 5,1700 5,3469 43,7880 46,8968 ,7531 ,8558 

Total Medel 117,911 117,666 357,750 355,758 6,198 6,104 
N 236 236 236 236 236 236 
Standardavvikelse 5,4103 5,6435 60,1882 64,8775 1,1937 1,2903 
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Diagram 5.18. 

 

Alla fysiska aktioner som granskats presenterade högre medelvärde på konstgräs jämfört med 

matcher som spelades på naturgräs. Större skillnader mellan hemma- och bortalagets fysiska 

aktioner går inte att tyda, detta tolkas vidare som att lag som spelar sina hemmamatcher på 

konstgräs inte presterar högre fysiska aktionsvärden än lag som har naturgräs på sin 

hemmaplan. Samma slutsats går att dra på naturgräs där det inte går att tyda 

anmärkningsvärda skillnader mellan hemma- och bortalagets fysiska prestationer.   

5.4. Relationer mellan fysiska aktioner och skillnad antal mål 
I denna del presenteras relationen mellan fysiska aktioner och skillnaden antal mål, om 

skillnaden är noll så slutar matchen oavgjort, är skillnaden antal mål en positiv siffra 

exempelvis två slutar den med hemmavinst och om skillnaden är negativ exempelvis minus 

tre har bortalaget gått segrande ur matchen. 

Studien syftar till att öka förståelsen av relationen mellan fysiska aktioner och den idrottsliga 

prestationen. De relationer som presenteras nedan är skillnad antal mål i relation till 

presterade fysiska aktioner.   

Ingen signifikant korrelation mellan de fysiska aktionerna och skillnad antal mål går att 

fastställa, med detta menas att något samband inte går att säkerställa utan slumpen kan vara 

avgörande för utfallet (se diagram 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23 & 5.24). 
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Diagram 5.19. & Diagram 5.20. 

 
Diagram 5.21. & Diagram 5.22. 

 
Diagram 5.23. & Diagram 5.24. 

 
Vid närmare granskning av de fysiska aktionerna som presterats i samband med skillnad antal 

mål i matcherna går en spridning att tyda. Inga signifikanta korrelationer går att utläsa mellan 

ett lags fysiska aktioner och skillnaden antal mål. Dock finns det två matcher som sticker ut 

där bortalaget gått segrade med två respektive tre mål. Dessa matcher visar tydligt högre 

resultat i framförallt sprinter och sprintdistans för såväl hemma- som bortalaget. 
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Sammanfattningsvis går det inte att fastslå att fysiska aktioner har en direkt påverkan på 

utfallet av den idrottsliga prestationen. Detta eftersom det inte går att med säkerhet urskilja en 

signifikant korrelation mellan fysiska aktioner och den idrottsliga prestationen i en match utan 

att den kan bero på tillfälligheter.  

5.5. Hög- och lågintensiva matcher 
Studien ämnar studera vilka faktorer som har en påverkan på hur en matchs karaktär ser ut, 

med detta menas om det går att urskilja tendenser och faktorer som påverkar om en match 

bedöms vara hög- respektive lågintensiv utifrån fysiska aktioner.  

Utifrån de fysiska aktionerna, total distans, antalet sprinter och sprintdistans har de tio 

matcher med högst respektive lägst presterade resultat i de tre nämnda aktionerna valts ut. 

Hemma- och bortalagets prestationer inom vald aktion har summerats och utifrån den totala 

summan för matchen presenteras de tio högsta respektive lägsta. Detta för att vidare kunna 

analysera samt diskutera tendenser från resultatet i arbetet med hjälp av tidigare forskning och 

teorier. Dessa matcher anses ge en bild av, (1) vilka lag som tenderar att förekomma mera 

frekvent i hög- respektive lågintensiva matcher, (2) vilket underlag matchen genomfördes på 

och slutligen, (3) öppna för en diskussion kring vilken påverkan det har på den idrottsliga 

prestationen.  

5.5.1. Total distans 

De tio matcher där högst total distans summerats från hemma- och bortalag är; DIF-IFE, 

HAM-DIF, FFF-MFF, SUN-NOR, SUN-ÖSK, IFE-SUN, DIF-HBK, SUN-AIK, DIF-HIF, 

BKH-SUN (se tabell 5.4.). Dessa matcher visar upp totaldistanser för båda lagen tillsammans 

mellan 254,4 km till 267,4 km. Av dessa matcher spelades nio på konstgräs och en på 

naturgräs.  

Tabell 5.4. Lag delaktiga i de 10 matcher med högst sammanlagd total distans 
5 Matcher SUN 
4 Matcher DIF 
2 Matcher IFE 

1 Match 
AIK, BKH, FFF, HAM, HBK, HIF, MFF, NOR 
& ÖSK 

KFF-BKH, BKH-AIK, HBK-KFF, GBG-BKH, AIK-KFF, HIF-MFF, AIK-BKH, AIK-MFF, 

ÅFF-HAM samt MFF-NOR var de matcher där båda lagens totaldistans tillsammans var 

kortast (se tabell 5.5.). Av dessa matcher spelades nio på naturgräs och en på konstgräs, 
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sammanlagt mellan hemma- och bortalag avverkades från 198,5 km till 214,4 km under dessa 

matcher. 

Tabell 5.5. Lag delaktiga i de 10 matcher med lägst sammanlagda total distans 
4 Matcher AIK & BKH 
3 Matcher  KFF & MFF 

1 Match 
GBG, HAM, HBK, HIF, NOR & 
ÅFF 

Sammanfattningsvis tyder detta på att den totala distansen i en match påverkas av underlaget. 

Vidare går det fastslå att konstgräs genererar högre värden i aktivitetsprofilen än naturggräs. 

Detta betyder att matcher spelade på underlaget konstgräs genrellt är mer högintensiva än 

matcher som spelas på naturgräs.   

5.5.2. Antal sprinter 

Nedan presenteras de tio matcher med sammanlagt flest samt minst antal sprinter som 

noterades för hemma- och bortalaget i systemet. 

De tio matcher med flest antal sprinter var; DIF-IFE, HAM-BKH, HAM-DIF, ÖSK-ÅFF, 

SUN-NOR, BKH-KFF, IFE-SUN, SUN-AIK, DIF-HIF, samt DIF-GBG (se tabell 5.6.). Det 

sammanlagada antalet sprinter i dessa matcher var mellan 936 och 1393 st. Samtliga dessa 

matcher spelades på konstgräs och hälften på Tele2 arena, nämligen Hammarbys och 

Djurgårdens hemmamatcher. 

Tabell 5.6. Lag delaktiga i de 10 matcher med sammanlagt flest antal sprinter 
4 Matcher DIF 
3 Matcher SUN 
2 Matcher BKH, HAM & IFE 

1 Match 
AIK, GBG, HIF, KFF, NOR, ÅFF 
& ÖSK 

KFF-HBG, KFF-ÅFF, IFE-AIK, KFF-BKH, HIF-GEF, BKH-AIK, FFF-IFE, NOR-MFF, 

GEF-FFF och GEF-AIK (se tabell 5.7.). Minst antal uppmätta sprinter i en match var 449 st, 

vidare visar resultaten att de nio andra matcherna med lägst antal sprinter var mellan 449 och 

553 st. Av dessa matcher spelades fyra på konsträs och sex på naturgräs.   

Tabell 5.7. Lag delaktiga i de 10 matcher med sammanlagt minst antal sprinter 
3 Matcher AIK, GEF & KFF 
2 Matcher  BKH, FFF & IFE 

1 Match 
HBG, HIF, MFF, NOR & 
ÅFF  

Utfirån detta går det att fastslå att underlaget konstgräs endast ger förutsättningarna för att 

prestera fler antal sprinter och därmed högintensivare matcher. Vidare visas detta genom att 
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även två femtedelar av matcherna med minst antal sprinter genomfördes på underlaget 

konstgräs. 

5.5.3. Sprintdistans 

Den sammanlagda sprintdistansen för borta- och hemmalag i matcher mäts i avverkade km, 

nedan visas de tio matcher med högs respektive lägst sprintdistans.  

DIF-IFE, HAM-BKH, HAM-DIF, HAM-SUN, ÖSK-ÅFF, IFE-SUN, DIF-HBK, SUN-AIK, 

DIF-HIF och DIF-GBG (se tabell 5.8.) visade en sammanlagd sprintdistans mellan 16,4 km 

och 25,5 km. Samtliga dessa matcher spelades på konstgräs och sju på Tele2 arena, nämligen 

Hammarbys och Djurgårdens hemmamatcher.   

Tabell 5.8. Lag delaktiga i de 10 matcher med högst sammanlagda sprintdistans  
5 Matcher DIF 
3 Matcher HAM & SUN 
2 Matcher IFE 

1 Match 
AIK, BKH, GBG, HBK, HIF, ÅFF & 
ÖSK 

KFF-HBG, KFF-ÅFF, IFE-AIK, KFF-BKH, HIF-GEF, BKH-AIK, GEF-FFF, GEF-AIK, 

GEF-DIF samt HBK-HAM. I de tio matcher där den sammanlagda sprintdistansen var kortast 

utmättes värden mellan 7,1 km till 8,9 km. Av dessa matcher spelades fyra på konstgräs och 

sex på naturgräs.   

Tabell 5.9. Lag delaktiga i de 10 matcher med lägst sammanlagda sprintdistans 
4 Matcher GEF 
3 Matcher AIK & KFF 
2 Matcher BKH 

1 Match 
DIF, FFF, HAM, HBG, HBK, HIF, IFE 
& ÅFF 

Utifrån detta går det likt tidigare fastlå att underlaget konstgräs ger förutsättningar för att 

prestera högre värden i fysiska aktioner. Vidare visas detta tydligt då sju av tio matcher 

spelade på samma konstgräs, nämligen på Tele2 arena. Detta resonemang om att konstgräs 

skapar förutsättningar för högintensiva matcher då fyra av tio matcher med lägst sprintdistans 

också spelades på konstgräs. 

5.6. Relationer mellan procentuellt bollinnehav och fysiska aktioner  
Som tidigare beskrivits bedöms bollinnehav som en taktisk faktor, vidare granskas denna i 

relation till fysiska aktioner.  
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Den högst uppmätta procentuella bollinnehavet under Allsvenskan 2015 är 69 procent och 

således är den lägsta noteringen för ett lag 31 procent. Vidare går inte att säkerställa 

korrelationer mellan lagets bollinnehav och presterade fysiska aktioner. (se diagram 5.25, 

5.26, 5.27, 5.28, 5.29 & 5.30) 

Diagram 5.25. & Diagram 5.26. 

 
 Diagram 5.27. & Diagram 5.28. 

 

Diagram 5.29. & Diagram 5.30. 

 
Sammanfattningsvis går det inte att utifrån ovanstående diagram att urskilja någon signifikant 

korrelation mellan bollinnehav och fysiska aktioner under en match. Däremot går det att med 

hjälp av regresisonslinjen i diagrammen att urskilja en positiv korrelationskoefficient för 
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bortalag vid ökning av bollinnehav, detta medför även högre värden i fysiska aktioner. Vidare 

visar dock ett minskat bollinnehav för hemmalag en negativ regressionslinje för prestationen 

av fysiska aktioner.  

5.6.1. Bollinnehavs förhållande till den idrottslig prestationen 

Nedan presenteras de nio matcher där differensen varit som störst, tidigare har de tio högst 

respektive lägst uppmätta värden presenterat, i detta fall har nio valts att presenterats eftersom 

nästföljande uppmätta resultat är det samma i tre matcher och nio anses ge en acceptabel bild 

av hur fördelningen ser ut.  

De nio matcher med högst och lägst procentuellt bollinnehav är AIK-HBK, FFF-MFF, DIF-

FFF, IFE-ÖSK, HIF-HBK, DIF-HAM, ÖSK-IFE, MFF-FFF samt IFE-FFF där laget med 

högst procent är understruket. IFE har högst procent bollinnehav i tre av de nio matcher som 

presenteras, MFF och DIF har högst bollinnehav i två matcher vidare har AIK och HIF högst 

procent i var sin match. De fyra lag som har lägst procentuellt bollinnehav i de nio matcher 

med störst differens är HAM, HBK, FFF samt ÖSK och har fördelningen, HAM en match, 

HBK och ÖSK två matcher var samt FFF vid fyra matchtillfällen (se tabell 5.10). 

Tabell 5.10 Matcher med störst differens i procentuellt bollinnehav 
Match Bollinnehav Resultat 

IFE - ÖSK 69 - 31 2 -2 
DIF - HAM 66 - 34 2 - 2 
FFF - MFF 34 - 66 3 - 3 
DIF - FFF 65 - 35 3 - 1 

AIK - HBK 65 - 35 2 - 1 
HIF - HBK 65 - 35 2 - 0 
ÖSK - IFE 35 - 65 4 - 2 
MFF - FFF 64 - 36 4 - 3  
IFE - FFF 64 - 36 4 - 2 

Vid fem av de tidigare presenterade matcherna gick laget med högst procentuellt bollinnehav 

segrande ur matchen, vid tre tillfällen slutade matchen oavgjort och således slutade en med 

förlust för laget med högst bollinnehav av de nio matcherna.  

Sammanfattningsvis går det utifrån detta att fastslå vid avsevärd stor differans i bollinnehav 

tenderar laget med högt bollinnehav öka möjligheterna till att gå vinnande ur matchen. Vidare 

visar detta således att lag med högt bollinnehav med allra största sannolikhet får poäng. 
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6. Analys 
I detta stycke analyseras det tidigare presenterade resultatet med hjälp av valda teoretiska 

modeller och perspektiv. För att ytterligare fördjupa analysen har resonemang från tidigare 

forskning vävts in och bidragit till de analyser som genomförts. Likt tidigare presenterad 

resultatdel har samma indelning för analysen används, vilka är genomsnittlig aktivitetsprofil, 

interna relationer för fysiska aktioner, relationer mellan fysiska aktioner och externa faktorer, 

relationer mellan fysiska aktioner och skillnad antal mål, hög- och lågintensiva matcher samt 

relationer mellan fysiska aktioner och procentuellt bollinnehav.   

6.1. Genomsnittlig aktivitetsprofil 
Enligt presenterade genomsnittliga värden för fysiska aktioner ligger dessa siffror nära 

varandra. Genomsnittlig total distans för hemma- och bortalag skiljer sig med 0.24 km. 

Vidare skiljer sig genomsnittliga antalet sprinter med 1.99 st mellan hemmalag och bortalag 

samt den genomsnittliga sprint distansen skiljer med 0.1 km. 

Gjerset, Annerstedt och Svendsens (2002) teori om idrottslig prestation menar att en externt 

påverkande faktor är motståndarlaget och dess prestation. Detta tolkas som att motståndarna 

har direkt påverkan på ett lags prestation. Oliveria (2004; 2008) menar att taktiska beslut tas i 

en interpersonell interaktion, detta innebär att beslut som leder till aktioner, exempelvis 

sprinter, alltid sker i relation till medspelare och motståndares aktioner. Oliveras (2004; 2008) 

resonemang skulle alltså kunna ge en närmare förklaring på Gjerset, Annerstedt och 

Svendsens (2002) teori om de externa faktorernas påverkan på de interna faktorerna, i det här 

fallet de taktiska besluten.   

Följande data går att tolka enligt följande, springer hemmalaget springer bortalaget och vise 

versa då de båda lagen hela tiden reagerar på varandras rörelse. Vidare kan de utifrån 

teoretiska resonemang förda av Gjerset, Annerstedt och Svendsens (2002), Oliveria (2004; 

2008) och Verheijen (2014) fastslå att de fysiska aktionerna är beroende av taktiska beslut 

som individen tar i relation till en interpersonell interaktion. Då denna enligt Davids, Button 

och Bennett (2004) process är icke-linjär är det i det närmaste omöjligt att fastslå vilket lag 

som styr denna process. Lagens direkta relation till varandra i kombination med Darren, 

Bradley och Nassis (2015) resonemang om fotboll som en submaximal idrott innebär dock att 

ett lag antagligen inte kommer kunna skapa sig fördelar i relation till den idrottsliga 

prestationen genom att försöka springa mer eller snabbare än sin motståndare. 
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6.2. Relationer mellan fysiska aktioner och externa faktorer 
Resultaten visar att när en av dessa fysiska aktioner förändras sker även liknande förändringar 

de övriga fysiska aktionerna. Detta anses vidare vara bevis på att lag som presterar höga 

respektive låga värden i exempelvis total distans även gör detta i antalet sprinter och 

sprintdistans. Samvarians mellan dessa faktorer går därför att säkerställa med insamlad data, 

dock går det inte att urskilja vilken eller vilka faktorer som direkt påverkar de andra. Vidare 

går detta även att koppla till komplexitetsperspektivet, vilket syftar till att allt som sker under 

en fotbollsmatch måste ske i ett samspel. Presenterad data styrker att det ena påverkar det 

andra. 

Vid genomförandet av statistiska analyser visade det sig att total distans hemmalag har en 

signifikant relation (P < .01) med alla externa fysiska aktioner, det vill säga bortalagets totala 

distans, antal sprinter och sprintdistans. Vid vidare granskning framgick det att antal sprinter 

hemmalag också hade en signifikant relation till de externa fysiska aktionerna samt 

hemmalagets sprintdistans visade upp samma signifikanta korrelation. Detta kan tolkas som 

att, springer ett lag springer det andra, vilket är en tolkning av Gjerset, Annerstedt och 

Svendsen (2002) teori om externa faktorers påverkan av det idrottsliga resultatet. Rampinini 

et al. (2007) stärker denna tolkning då de menar att motståndaren har en direkt påverkan på ett 

lags prestation av fysiska aktioner. Detta resonemang om motståndarens direkta påverkan, går 

att urskilja i det presenterade resultatet för genomsnittliga värden av fysiska aktioner från 

Allsvenskan 2015. Vidare visar resultaten en signifikant korrelation mellan fysiska aktioner 

för hemma- och bortalag. Detta stärker resonemanget om att motståndet har en direkt 

inverkan på utfallet av fysiska aktioner under en match. 

Tidigare presenterades korrelationskoefficienten för alla genomförda analyser på fysiska 

aktioner mot externa fysiska aktioner i siffror samt illustreras med hjälp av en regressionslinje 

i diagrammet. Denna regressionslinje visar tydligt hur variablerna samvarierar och förhåller 

sig till varandra. Störst samvarians visade variablerna sprintdistans hemmalag mot 

sprintdistans bortalag, deras korrelationskoefficient var 0.710.  

Utöver motståndare anses underlaget, vilket matchen spelas på utgör likt tidigare beskrivet en 

extern faktor. Utifrån resultaten som framkommit under analysen presteras det i genomsnitt 

högre värden av fysiska aktioner när konstgräs använts som underlag och inte naturgräs. En 

anledning till detta anses vara att konstgräs gynnar utföranden av tekniska färdigheter hos en 

utövare, vilket medför ett snabbare spel, som ställer högre krav på den fysiska prestationen.  
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6.3. Relationer mellan fysiska aktioner och skillnad antal mål 
Det går inte att utifrån presenterad data bevisa att de fysiska aktionerna som presterats under 

matcherna påverkat bollinnehavet, skillnad antal mål eller mål som det givna laget presterat.  

Det går alltså inte enligt varken presenterad data eller genom teoretiska resonemang urskilja 

att lag skapar sig fördelar i relation till den idrottsliga prestationen genom att springa mer eller 

i högre utsträckning intensivare än motståndaren. Detta innebär att du kan vinna 

fotbollsmatcher oavsett hur de båda lagens aktivitetsprofil ser ut. Detta skulle konkret 

förklaras av Verheijen (2014) teori om fotbollen som en kompensationssport. Då spelaren kan 

kompensera lägre fysisk aktivitet genom att exempelvis positionera bättre i relation till lagets 

taktiska principer och på så sätt gynna den idrottsliga prestationen. Avsaknaden av direkta 

samband mellan fysiska aktioner och den idrottsliga prestationen anses styrka studiens 

samtliga teorier där det menas att den enskilda faktorn måste analyseras i sin naturliga kontext 

för att ses som funktionell. Då presenterad data enbart visar hur långt spelarna har förflyttat 

sig samt i vilken hastighet kan vi i detta fall inte se aktionerna som fraktaler enligt Oliveira 

(2008) som hänvisar till Mandelbrots (1991) teori. För att analyseras som fraktaler måste 

dessa aktioner ses i relation till det kaotiska systemets samtliga delar och sättas i relation till 

motståndens motsvarande process. Då dessa delar är oändliga och interagerar icke-linjärt 

anses en sådan analys vara omöjlig att genomföra objektivt och summativt. Detta resonemang 

förs även av Darren, Bradley och Nassis (2015) som belyser vikten av interdisciplinära 

analysmetoder. 

6.4. Hög- och lågintensiva matcher 
Fotboll kan som tidigare nämnts beskrivas som en interpersonell och icke-linjär dynamisk 

interaktion där två lags kaotiska system ställs mot varandra (Davids et al., 2004). Gjerset, 

Annerstedt och Svendsen (2002) beskriver här motståndaren som en extern faktor och lagets 

egna förmågor och resurser som interna faktorer samt att relationen mellan dessa bestämmer 

den idrottsliga prestationen.  

Den interpersonella interaktionen mellan de båda lagen kan förklara varför vissa matcher är 

av intensivare karaktär än andra då det ena laget hela tiden agerar i relation till det andra. Som 

tidigare beskrivits påverkar det ena lagets fysiska aktioner det andra lagets och signifikanta 

korrelationen går att statistiskt fastställa mellan hemma- och bortalag. Vidare har vi granskat 

vilka lag som tenderar att förekomma oftare i hög- och lågintensiva matcher samt vilket 

underlag dessa matcher genomfördes på.  
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Utifrån tidigare presenterade resultat syns en tydlig tendens att matcher spelade på konstgräs 

är med i fler högintensiva matcher och majoriteten av de matcherna med lägst värde i fysiska 

aktioner är genomförda på arenor med naturgräs som underlag. Vidare visar resultaten även 

att fyra av tio matcher med låga värden i fysiska aktioner är spelade på konstgräs vilket 

motsäger att matcher spelade på konstgräs är högintensiva. Detta tolkas som att underlaget 

konstgräs ger förutsättningarna för att kunna genomföra högintensiva matcher men att det är 

fler faktorer som spelar in. 

Gjerset, Annerstedt och Svendsen (2002) beskriver motståndaren som en extern faktor vilket 

påverkar prestationen. Rampinini et al. (2007) menar som tidigare beskrivet att 

aktivitetsprofilen hos lagen under en match är direkt kopplade till motståndaren och dess nivå. 

Vid genomförande av genomsnittliga värden på fysiska aktioner visade det sig att skillnaden 

mellan lagen i en enskild match generellt sätt är liten. Detta resultatutfall tillsammans med 

Rampininis et al. (2007) beskrivning av motståndarens påverkan styrker Gjerset, Annerstedt 

och Svendsens (2002) teori om att motståndaren påverkar prestationen. Vidare betyder detta 

trots att underlaget konstgräs är representerat i alla matcher utom en vid granskning av högsta 

och lägsta sammanlagda värde i fysiska aktioner att underlaget inte är den enda faktorn som 

påverkar vilka fysiska aktioner som presterades under en match, däremot bidrar underlaget till 

att ge förutsättningarna till att genomföra högintensiva matcher. 

6.5. Relationer mellan procentuellt bollinnehav och fysiska aktioner samt 

den idrottsliga prestationen 
Gaiteiro (2006) beskriver hur fotbollens komplexitet med fördel kan systematiseras i en så 

kallad spelmodell. Denna process kan med Davids, Button och Bennett (2004) samt Stacyes 

(1995) resonemang förstås som en koordination av en interpersonell icke-linjär interaktion 

och skapandet av ett relativt stabilt kaotiskt system i en föränderlig och oförutsägbar kontext. 

Spelmodellen bygger som tidigare nämnts på taktiska principer och deras sub-principer, där 

bollinnehav är ett exempel på en taktisk princip. Denna taktiska princip ses enligt Oliveira 

(2008) som refererat till Mandelbrots (1991) resonemang som en fraktal av spelet fotboll och 

alltså beroende av alla spelets dimensioner och deras interaktion för att nå funktionalitet. 

Som tidigare beskrivet ses bollinnehav som en taktisk princip och för att förstå dess påverkan 

på den idrottsliga prestationen behöver den ses som en sub-princip i en större kontext. Att det 

inte går att säkerställa korrelationer mellan resultat och bollinnehav styrker tidigare 

resonemang om fotbollens komplexitet där flera aspekter påverkar den slutliga prestationen. 
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Resultaten för relationen mellan procentuellt bollinnehav och fysiska aktioner visar som ovan 

presenterat ingen signifikant korrelation. Detta innebär inte att spelmodellen inte påverkar 

lagets aktivitetsprofil. Detta kan förklaras av de teoretiska resonemang som förs av Verheijen 

(2014) och Oliveria (2004; 2008) där de menar att lagets spelmodell är det första ledet i 

individens beslutsprocess. Bollinnehav måste dock förstås som en av flera taktiska principer 

och kan därmed inte ge en fullständig bild av lagets spelmodell. Vidare kan den 

interpersonella interaktionen mellan lagens spelare förklara varför laget som har mindre boll 

inte nödvändigtvis springer mer än laget som har bollen. Som tidigare nämnts verkar de båda 

lagen påverka varandra i högre utsträckning än någon annan faktor. 

Moura, Martins och Cunha (2014) samt Da Mota et al., (2015)  menar att bollinnehav är en av 

de faktorer som påverkar den idrottsliga prestationen, och resultatutgången i matcher. Vidare 

går det att se när de matcherna med störst procentuell skillnad i bollinnehav granskats att 

denna hypotes tycks stämma, dock går det inte att säkerställa korrelationer mellan högt 

bollinnehav och skillnad antal mål. Detta anses tyda på att vid tydliga differenser i procent av 

bollinnehavet ökar möjligheterna för gå segrande ur matchen. Detta resonemang utgår ifrån 

resultatet från de nio matcher med störst procentuell differens i bollinnehav.  
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7. Diskussion 

Många av de analyser som genomförts i tidigare kapitel lämnar luckor och tankar i hur den 

idrottsliga prestationen påverkas på olika sätt. Vidare i denna del kommer diskussioner och 

resonemang kring dessa redogöras med hjälp av studiens teoretiska perspektiv och modeller 

samt det tidigare forskningsläget. 

Efter att utifrån ett komplexitetsperspektiv genomfört en analys av den fysiska 

aktivitetsprofilen på allsvenskan 2015 kan det fastställas att det finns tydliga begränsningar 

gällande isolering av enskilda faktorer och dess direkta samband till idrottslig prestation. 

Detta då fotbollen måste förstås som ett komplext fenomen i två nivåer, dels uppstår en icke-

linjär interaktion mellan lagens spelare och vidare interagerar varje enskild utövares förmågor 

vilket gör det i det närmaste omöjligt att precisera varför aktioner uppstår på en fotbollsplan. 

Detta innebär att det är mycket svårt att förstå den idrottsliga prestationen i sin helhet genom 

att analysera delarna var för sig, ett exempel på detta är att spelarnas fysiska uthållighet inte 

ger en fullständig förklaring till varför en prestation försämras under matchen.  

Oliviera (2008) föreslår med ovan nämnda resonemang som bas ett alternativt arbetssätt för 

att bryta ner och förstå fotbollen, nämligen som ett kaotiskt system organiserat i fraktaler. I en 

fotbollskontext skulle en fraktal kunna vara en taktisk princip då den tar hänsyn till spelets 

alla faser och kräver en interaktion mellan spelets alla dimensioner för att nå funktionalitet. 

Oliveira (2004) menar dock att alla fraktaler inte har samma hierarkiska ställning då den 

taktiska dimensionen fungerar som koordinator för övriga dimensioner, detta resonemang får 

stöd av Gjerset, Annerstedt och Svendsen (2002) som menar att taktiken är det val av 

tillvägagångsätt som laget gör för att nå önskat resultat. De andra egenskaperna interagerar 

med taktiken i syfte att utföra de specifika rörelserna eller aktionerna som krävs för att 

taktiken ska fungera. 

Som tidigare nämnts gör perspektivet av komplexitet det svårt att kvantifiera fotbollens delar 

under analysprocessen. Dock skulle de forskningspublikationer som presenteras under 

tidigare forskning kunna bidra till en förståelse av tendenser inom fotbollen. Dessa bör dock 

inte användas som underlag för träningsplanering då en kvantitativ ökning i en fysisk 

aktivitetsprofil inte nödvändigtvis är en konsekvens av att spelarnas fysiska färdigheter har 

förbättrats, likväl som att öka spelarnas fysiska färdigheter inte innebär att spelarna per 

automatik kommer utföra fler sprinter under matcherna då dessa måste föregås av ett taktiskt 

beslut som i sin tur tas i relation till en interpersonell interaktion mellan 22 spelare.  
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Gjerset, Annerstedt och Svendsen (2002) menar att det finns två huvudsakliga sätt att 

analysera idrott för att skapa underlag till träningsplanering. Dessa är objektiva mätningar, 

exempelvis fystester, samt analytisk värdering vilket innebär en mer subjektiv bedömning av 

prestationen. Utifrån ovanstående resonemang anses objektiva mätningar vara svåra att 

genomföra på icke-linjära idrotter såsom fotboll på grund av dess komplexa natur. För att 

förenkla analysprocessen kan fotbollen brytas ner enligt Oliviera (2008) beskrivning av 

Mandelbrots (1991) fraktalteori där de olika faktorerna analyseras i relation till sin kontext. 

Ett exempel på en sådan nerbrytning kan vara att analysera en djupledslöpning utifrån den 

taktiska situationen som den utförs i samt dess hastighet, i detta fall ses djupledslöpningen 

som en taktisk princip som är beroende av alla spelets delar för att ses som funktionell.  

Gällande presenterat resultat kan det genom teorin av kaotiska systems interpersonella 

interaktion förklara varför aktivitetsprofilen skiljer sig mellan matcher och yttrar sig som hög- 

respektive lågintensiva matcher. Vidare visar resultatet att vissa lag tenderar att vara 

involverade i flera hög- respektive lågintensiva matcher än andra. Detta skulle kunna 

förklaras av externa faktorer, ett exempel är att underlaget konstgräs tycks leda till fler 

högintensiva matcher än naturgräs och som en konsekvens av detta tenderar lag som spelar 

sina hemmamatcher på konstgräs vara involverade i fler högintensiva matcher än lag som 

spelare sina hemmamatcher på naturgräs. Detta resonemang skulle kunna förklaras med att 

lag som spelar sina hemmamatcher på konstgräs spelar fler matcher på konstgräs än de lag 

som har naturgräs på sin hemmaarena och därför tenderar att vara inblandade i flera 

högintensiva matcher. Gjerset, Annerstedt och Svendsen (2002) menar att en extern faktor 

kan påverka de interna faktorerna indirekt. I detta fall skulle det kunna förklara de 

högintensiva konstgräsmatcherna på så sätt att underlaget gör att bollens hastighet blir högre 

samt att det jämnare underlaget minskar antalet tekniska misstag då bollbanan blir lättare att 

läsa av. Detta skulle kunna göra att spelarna måste flytta sig i relation till bollens nya position 

oftare och därmed utföra fler fysiska aktioner. 

Tele2 Arena där DIF och HAM spelar sina hemmamatcher är den arena där flest högintesiva 

matcher spelas. Utifrån resonemang om bollens förflyttning som en påverkande faktor på de 

fysiska prestationer som genomförs kan under laget på Tele2 anses vara det där bollen 

förflyttas snabbast. Vidare går det dock inte att dra några slutsatser om att lag som tenderar att 

vara involverade i fler högintesiva matcher och då även prestera högre fysiska aktioner vinner 

matcher. Inget av de lag som slutade topp tre i tabellen, nämligen NOR, GBG och AIK (se 

bilaga 2) tenderar att vara involverade i många högintensiva matcher utan tvärtom för AIK 
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som är ett av de lag som mest frekvent är involverade i de matcher som i studien betraktas 

som lågintensiva.    

Resultaten som presenteras under samvarians mellan procent av bollinnehav och fysiska 

aktioner kan delvis förklaras genom att data över taktiska faktorer är otillräcklig för att dra 

några generella slutsatser. En vidare problematik ligger i svårigheten att definiera och i nästa 

led kvantifiera taktiska faktorer för statistisk analys och därmed blir det svårt att med hjälp av 

data bevisa den teoretiska basen. Sambandet mellan spelmodellen och den fysiska 

aktivitetsprofilen kan dock förklaras av de teoretiska resonemang som förs av bland andra 

Verheijen (2013) och Oliveria (2004; 2008) där ett beslut måste fattas innan en aktion kan 

utföras och där spelmodellen syftar till att guida dessa beslut på ett sätt som koordinerar lagets 

interpersonella interaktioner i relation till motståndens motsvarande process.  

Den ovan nämnda interpersonella interaktionen mellan lag tycks vara en starkt påverkande 

faktor i den enskilda matchens aktivitetsprofil då skillnaden i total distans, antal sprinter och 

sprintdistans mellan lagen i genomsnitt är ytterst liten. Rent konkret innebär detta att om det 

ena laget springer mycket så reagerar det andra laget på detta vilket gör att det blir svårt att 

hävda att lag kan vinna matcher genom att springa mer än sin motståndare. Skillnaden i 

aktivitetsprofilen kan alltså som tidigare nämnts vara stor mellan matcher men inte mellan 

lagen i en enskild match. De slutsatser som går att dra genom en generell aktivitetsprofil är att 

det krävs vissa fysiska förmågor för att klara av spel på allsvensk nivå men att dessa förmågor 

inte bör ses som matchavgörande. Vidare kan enligt tidigare resonemang om underlagets 

påverkan på aktivitetsprofilen ge ett förslag till en förklaring att förmågor relaterade till att 

förflytta bollen snabbt drar med sig många kroppsliga förflyttningar och därmed höjda värden 

för fysiska aktioner. Detta kan även ses som en förklaring till varför exempelvis antalet 

sprinter anses vara fler i de europeiska toppligorna än i Allsvenskan då bättre spelare tar 

snabbare beslut och klarar i högre utsträckning av att utföra de tekniska aktionerna som 

medföljer. Dessa resonemang bör vara av vikt för träningsplanering då det innebär att höga 

värden i en fysisk kapacitetsanalys inte nödvändigtvis innebär korrelerade höjningar i en 

aktivitetsprofil. Detta då den fysiska dimensionen av fotbollen bör förstås som en fraktal av 

hela spelet och därmed beroende av alla andra dimensioner för att nå funktionalitet. De 

förhöjda värdena i aktivitetsprofilen bör dock enbart ses som en generell tendens då Bradley 

et al., (2013) visar att värdena i aktivitetsprofilen i genomsnitt är högre i den engelska 

andradivisionen än den första. Detta skulle kunna förklaras av att spelarna på högre nivå 
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skulle kunna positionera sig bättre och därmed minskar behovet av att förflytta sig över längre 

sträckor.  
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8. Slutsatser 
I denna del av studien presenteras vilka slutsatser som kan dras utifrån studiens 

frågeställningar.   

Studiens resultat visar ingen direkt relation mellan fysiska aktioner och den idrottsliga 

prestationen. Detta förklaras med hjälp av Verheijens (2014) teori om fotboll som en 

kompensationssport och stärks ytterligare av Oliveira (2008) som refererat till Mandelbrots 

(1991) teori om fraktal nedbrytning av komplexa system. Oliveira (2008) som refererat till 

Mandelbrots (1991) fraktalteori innebär att spelets samtliga delar måste analyseras i sin 

kontext för att förstås. Detta innebär att en aktion, exempelvis en djupledslöpning, måste fylla 

en taktisk funktion i relation till den interpersonella interaktionen mellan lagen för att ses som 

funktionell i relation till den idrottsliga prestationen. Darren, Bradley och Nassis (2015) 

menar att denna komplexitet skapar ett behov för en interdisciplinär analysmetod som tar 

hänsyn till flera delar och dess samspel. 

Gjerset, Annerstedt och Svendsen (2002) menar att analyser kan göras på två sätt i huvudsak, 

antingen genom objektiva mätningar eller genom en analytisk värdering. Med utgångpunkt i 

tidigare resonemang om problematikerna relaterade till objektiva mätningar av komplexa 

system anses en analytisk värdering vara den lämpligaste analysmetoden för fotboll. Genom 

att bryta ner fotbollen i fraktaler, exempelvis taktiska principer, kan man förenkla 

analysprocessen utan att ta delarna från den helhet som skapar dess funktionalitet. 

Utifrån Oliveras (2008)  resonemang om att fotbollen olika aktioner mellan lag sker i en 

interpersonell interaktion går det att i denna studie fastslås att korrelationer mellan hemma- 

och bortalagets fysiska aktioner i den enskilda matchen. Med detta menas att motståndare 

som en extern faktor och deras fysiska aktioner samvarierar med fysiska aktioner för det 

givna laget. Vidare ses underlag som ytterligare extern faktor vilket påverkar de fysiska 

aktioner som presteras. Studien visar på att matcher genomförda på konstgräs i genomsnitt 

genererar högre värden i valda fysiska aktioner än matcher spelade på naturgräs. Vid 

granskning av de matcher som utifrån sammanlagd total distans anses vara högintensiva 

genomfördes nio av tio matcher på konstgräs. Vidare genomfördes tio av tio matcher på 

konstgräs, som utifrån aktionerna antal sprinter och sprintdistans anses vara högintensiva. 

Matcher som ansågs vara lågintensiva utifrån valda fysiska aktioner visar inte att underlaget 

har samma betydelse för matchens karaktär som den har för högintensiva matcher. 

Sammantaget innebär detta att konstgräs ger bättre förutsättningar för genomförande av 

högintensiva än naturgräs. 
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Ingen signifikant korrelation går att fastställa mellan bollinnehav och de granskade fysiska 

aktionerna. Detta innebär att procentuellt bollinnehav inte leder till att lags fysiska 

aktivitetsprofilser ser ut på ett visst sätt. Stora skillnader i procentuellt bollinnehav tenderar 

att påverka matchens resultat där det lag med högst procentuellt bollinnehav oftast går 

segrande ur matchen.   
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Bilaga 1: Prestationsrapport 
 

 

0 : 1 

Performance report

0 : 1 

2015-04-12

IFK Göteborg - Malmö FF

IFK Göteborg
Distance:
Sprints:
Sprint distance:

117.7 km
375
7.1 km

Malmö FF
Distance:
Sprints:
Sprint distance:

114.4 km
312
5.3 km
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Bilaga 2: Tabell Allsvenskan 2015 
 

 
(Svenska Fotbollförbundet, 2016b) 


