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Abstract 

Purpose: The aim of the study is to investigate the two topteams and two bottomteams 

scoring statistics from the three top soccer leagues in Europe during the 2016/2017 season.  

From which zone are the shots taken which results in goals? 

From which zone are the shots taken on the goal, but do not result in goals? 

From which zone are the shots taken that end up outside the goal? 

From which zone are the shots taken that are blocked by opponents? 

Methods: A quantitative method was used where data was obtained from a website called 

www.squawka.com. A total of 456 matches from six top teams and six bottom teams were 

analyzed from the leagues Serie A, La Liga and Premier League during the 2016/2017 season. 

A template was used to analyze in which zones the shots was taken. The data was analyzed 

with Chi square crosstab post-hoc test. 

Results: Both groups scored the most goals from shots taken within the penalty area. These 

zones also saw the highest rate of shots on goal, but did not result in goals were taken. At 

shots that ended up outside the goal, both the top teams and the bottom teams took the most 

shots centrally, outside the penalty area, where the top team also took a large part of the 

shooting center inside the penalty area. At a shot blocked by opponents, both the top teams 

and the bottom teams took most shots centrally outside the penalty area, where a large 

proportion was taken within the penalty area. 

Conclusions: The study revealed major similarities between the top and bottom teams during 

the 2016/2017 season, where it was shown that the top team took more total shots over the 

season and the highest number of shots that resulted in goals. Both groups mostly took the 

shot at the center of the plane, where the zones within the penalty area are proved to be the 

most effective zone for goal creation. Through this knowledge of the top team and the bottom 

team's shot statistics, important attack patterns emerge which may be used for coaches in the 

higher leagues. Trainers can tactically draw their own players to take shots from the effective 

zones to increase the chances of scoring goals. The statistics may also be used by teams to 

plan effective defense-stategies. 

Key words: attack, football, goal, shot, statistics, zone. 

 



 

 

Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka skottstatistik för två topp respektive två bottenlag 

från de tre främsta fotbollsligorna i Europa under säsongen 2016/2017.  

Från vilken zon utförs de skott som resulterar i mål? 

Från vilken zon utförs de skott som går på målet, men inte resulterar i mål? 

Från vilken zon utförs de skott som går utanför målet? 

Från vilken zon utförs de skott som blockeras av motståndare? 

Metod: En kvantitativ metod användes där data inhämtades från en hemsida vid namn 

www.squawka.com. Totalt analyserades 456 matcher från sex topplag och sex bottenlag från 

ligorna Serie A, La Liga och Premier League under säsongen 2016/2017. En mall användes 

för att analysera inom vilka zoner skotten utförts. Data analyserades sedan med ett Chi square 

crosstab post-hoc test.  

Resultat: Båda grupperna utförde flest skott som resulterade i mål innanför straffområdet. 

Det var även vid dessa zoner som flest skott som gick på mål, men inte resulterade i mål 

utfördes. Vid skott som hamnade utanför målet så utförde både topplagen och bottenlagen 

flest skott centralt, utanför straffområdet där även topplagen utförde stor del av skotten 

centralt innanför straffområdet. Vid skott som blockerades av motståndare så utförde både 

topplagen och bottenlagen flest skott centralt utanför straffområdet men även flertalet skott 

innanför straffområdet. 

Slutsatser: Studien påvisade stora likheter mellan topplagen och bottenlagen under säsongen 

2016/2017, där det resulterade i att topplagen utförde fler skott totalt över säsongen och även 

flest skott som resulterade i mål. Båda grupperna utförde mestadels skotten centralt på planen, 

där zonerna innanför straffområdet är det området som är den mest effektiva zonen för 

skapande av målchans. Genom denna vetskap om topplagen respektive bottenlagens 

skottstatistik så framkommer viktiga anfallsmönster vilket kan vara till användning för tränare 

i de högre ligorna. Tränare kan med taktiska drag få sina egna spelare till att utföra skott från 

de effektiva zonerna för att öka chanserna till att göra mål, samtidigt som informationen kan 

användas för att försvara sig på ett effektivt sätt.  

Nyckelord: attack, fotboll, mål, skott, statistik, zoner. 
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Definitioner av begrepp 

Nedan följer definitioner av begrepp som används i studien. Begreppen är egenutformade av 

författarna till denna uppsats med undantag vid referenshänvisningar och betydelsen av dem 

är det som används i denna studie. 

Skott – En spark med foten/benet där avsikten är att göra mål.  

Teknik – Bompa och Haff (2009, s.5) nämner hur de tekniska färdigheterna baseras på en 

flersidighet av kroppens motoriska rörelser i kombination med kroppens biomotoriska 

förmågor. Den tekniska färdighet som främst kommer att studeras i denna studie är skott. 

Taktik – Bompa och Haff (2009, s.5) nämner hur de taktiska förmågorna bygger på att 

utveckla strategiska fördelar av de tekniska färdigheterna och fysiska förmågorna för varje 

spelare för att öka chanserna till att lyckas i tävlingssammanhang. De taktiska förmågorna 

som främst kommer att studeras i denna studie är lagens taktik gällande vart skott tas ifrån 

under pågående matcher. 

Straffområde – Det yttre avgränsade området som finns vid målet där en målvakt får använda 

händerna. 

Målområde – Det inre avgränsade området som finns vid målet där en målvakt får använda 

händerna. 

Zon – Planens uppdelningar i olika områden1. 

Offensivt – Anfallande. 

Offensiv planhalva – Anfallande planhalva. 

Defensiv – Försvarande. 

Defensiv planhalva – Försvarande planhalva. 

Blockering av motståndare – Ett skott som motståndaren hindrar genom att bryta bollbanan 

innan bollen når målet.  

Anfallsvapen – Olika sätt att skapa situationer för att komma förbi motståndarna. 

Liga – En sammanslutning av sportklubbar. 

Topplag – De lagen som ligger längst upp i ligan, baserat på flest insamlade poäng under 

säsongen. I denna studie anses topplag vara de lag som kom på första respektive andra plats i 

ligan. 

Bottenlag – De lagen som ligger längst ned i ligan, baserat på minst insamlade poäng under 

säsongen. I denna studie anses bottenlag vara de lag som kom sist respektive nästsist i ligan.  

Fasta situationer – Frisparkar, hörnor, straffar, inspark och inkast.  

                                                 
1 Se Figur 1 



 

 

Öppet spel – När bollen är i rörelse, det vill säga inte fasta situationer. 

Spelmål – Mål som skapas under öppet spel. 

 

Det finns nyckelord under matchanalysen på hemsidan squawka (www.squawka.com) som 

definieras enligt följande. 

Goals – Ett skott som resulterar i mål. 

Saved – Ett skott som räddas av målvakten.   

Off target – Ett skott som hamnar utanför målet.   

Blocked – Ett skott som blockeras av motståndare.   

Wood Work – Ett skott som går i målramen (ribban eller stolpen).   
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1 Introduktion 

De tre bästa fotbollsligorna i Europa anses vara Spanska ligan (La Liga), Engelska ligan 

(Premier League) och Italienska ligan (Serie A) där det spelar 20 lag i varje liga (IFFH, 2018). 

Att få spela i de högsta ligorna är en dröm för många, där det ställs stora krav på både spelare 

och tränare för att klara av pressen. Det finns olika faktorer som kan påverka och vara av 

betydelse för att spela i de höga ligorna då fotboll är en komplex idrott. 

Lago-Ballesteros, Lago-Peñas och Rey (2012) belyser vikten av att utföra matchanalyser för 

att kunna utveckla spelet för ett fotbollslag. Detta anser även Gómez, Gómez-Lopez, Lago 

och Sampaio (2012) då betydelsen av att föra matchrelaterad statistik för lagsporter så som 

fotboll är effektivt för att öka prestationer på de högre nivåerna. Av denna anledning är det 

viktigt för tränare att få en inblick i de avgörande faktorerna som kan påverka utfallet på 

matcher, så som mål. Inom sporten kan mål göras med hjälp av olika kroppsdelar, utom 

armar/händer där nedanstående studie påvisar att största del av alla mål som blir till skapas 

genom handlingen skott (Michailidis, Michailidis & Primpa, 2013). Cachay och Thiel (2000) 

se Michailidis, Michailidis och Primpa (2013) anser att mål är den viktigaste faktor för att öka 

chanserna till att vinna matcher. Då mål är det som avgör för vinst respektive förlust i en 

match där samtidigt skott är den handling som skapar flest mål, är det därför av vikt att 

undersöka detta närmare.  

 

1.1 Beskrivning av problemområde 

Adambekov (2014); Gidu, Oltean, Tanase och Bugar (2017); Pulling, Twitchen och Pettefer 

(2016) nämner att aspekter som tekniska färdigheter samt taktiska förmågor har störst 

påverkan under en fotbollsmatch och är det som avgör om ett lag vinner respektive förlorar. 

Det finns mängder med handlingar som går under begreppen teknik och taktik där en närmare 

definition på begreppen finns under definitionslistan. Det är betydelsefullt att vara medveten 

om dessa taktiska och tekniska aspekter för att som lag prestera och ligga högt upp i tabellen 

(Lago-Peñas, Lago-Ballesteros, Dellal & Gómez, 2010). Samtidigt nämner Shafizadeh, Lago-

Peñas, Gridley och Platt (2014) vikten av att en tränare skall kunna skapa en effektiv taktik 

för att optimera chanserna för att vinna en match. Nedan följer ett citat av en tränare där 

brister i de taktiska delarna tydligt framkommer:  

”När vi kommer in på den sista tredjedelen av planen så släpper vi till avslut för enkelt…”                                               

(Lundgren 2017). Nicholls och Worsfold (2016) påvisar samtidigt att tränare ofta gör 
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felaktiga observationsbedömningar om spelarnas handlingar ute på planen, där endast 38,8% 

av handlingarna uppfattas av tränaren. Detta är problematiskt då detta kan leda till att en 

tränare tar felaktiga beslut om lagets spelstrategi, vilket kan skapa negativa konsekvenser för 

laget. Michailidis, Michailidis och Primpa (2013) påvisar samtidigt att en tränare måste vara 

medveten om viktiga matchförhållanden för att öka lagets chanser att bli mer effektiva i 

avgörande situationer. 

Vad som skiljer ett lag som ligger högt upp respektive långt ner i en liga kan vara stor även i 

proffsligorna. Då målen är det som har en avgörande roll är det viktigt att ta vara på de 

offensiva målchanserna som uppstår under en match. Detta för att öka lagets chanser till att 

vinna matchen, där man samtidigt bör undvika att motståndare skapar farliga målchanser 

anser Castellano, Casamichana och Lago (2012).  

Strategiska val som kan vara avgörande är var på planen som skott utförs ifrån. Detta då olika 

områden på planen har olika zoner där flest mål blir till. Detta påvisar Gómez, Gómez-Lopez, 

Lago och Sampaio (2012) vid en studie på Spanska ligan, där det framkom att planen har 

specifika områden där lag utför flest skott som resulterar i mål. Gómez et al. (2012) nämner 

även vikten av att veta vilka zoner som är de attraktiva zonerna på en fotbollsplan då detta kan 

vara avgörande för vinst respektive förlust under en match. Samtidigt påvisar Mahony, 

Wheeler och Lyons (2012); Mulik, Perevoznik och Pertsukhov (2015); Mitrotasios och 

Armatas (2014) att 80–90% av målen blir till inom straffområdet.  

Nedannämnda studier påvisar att ett offensivt spel med många avslut är det som skiljer 

framgångsrika lag mot lag i botten av en tabell (Buraczewski, Cicirko & Gawlik, 2013; 

Castellano, Casamichana & Lago, 2012; Jankovic, Leontijevic, Jelusic, Pasic & Micovic, 

2011; Kite & Nevill, 2017). Jankovic et al. (2011); Mitrotasios och Armatas (2014) anser 

även att de bättre lagen avslutar mer från nära håll och inom straffområdet medan de sämre 

lagen tar mer skott utifrån, från långt håll och utanför straffområdet. 

Då tidiga studier (Gómez et al., 2012; Lago-Ballesteros, Lago-Peñas & Rey, 2012) anser att 

fokus bör riktas åt matchanalyser för att få ett lag att utvecklas, så kommer studien att beröra 

matchanalyser på ett område som inte undersökts i stor utsträckning innan. Det finns tidigare 

studier som berör skottstatistik kopplat till zonindelningar på planen, där dessa studier berört 

lag som spelar cuper eller lägre serier (Buraczewski, Cicirko & Gawlik, 2013; Gómez et al. 

2012; Mahony, Wheeler & Lyons 2012; Mitrotasios & Armatas, 2014). Det finns dock inga 

tidigare studier som undersökt topplag och bottenlag över en hel säsong där jämförelser skett 
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mellan lagen inom området skottstatistik kopplat till zonindelning. Genom att undersöka från 

vilka zoner på fotbollsplanen som skott utförs ifrån för topp respektive bottenlag kan värdefull 

information framkomma, rörande skillnader och likheter mellan dem. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka taktiska beslut vid skottstatistik, för två topp respektive 

två bottenlag från de tre främsta herrfotbollsligorna i Europa under säsongen 2016/2017.  

 

2.1 Frågeställningar 

– Från vilken zon1 utförs de skott som resulterar i mål för topp respektive bottenlag? 

– Från vilken zon1 utförs de skott som går på målet, men inte resulterar i mål för topp 

respektive bottenlag? 

– Från vilken zon1 utförs de skott som går utanför målet för topp respektive bottenlag? 

– Från vilken zon1 utförs de skott som blockeras av motståndare för topp respektive 

bottenlag? 

  

                                                 
1 Se Figur 1  
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3 Metod 

I detta avsnitt förklaras metoden med efterföljande underrubriker för att klargöra studiens 

genomförande.  

 

3.1 Urval 

Utifrån intresse av att utföra en studie baserad på färsk data så valdes säsongen 2016/2017 ut 

att analyseras. Val av ligor och lag valdes ut genom ett handplockat urval, där studien 

undersökte de tre toppligorna i Europa inom herrfotbollen med tillhörande topplag respektive 

bottenlag. Samtidigt valdes endast spelmål att analyseras, då mål vid fasta situationer inte 

ansågs vara av intresse i studien. Varför fasta situationer inte ansågs vara av intresse grundar 

sig på att studien riktar sig åt taktiska anfallsmönster som sker under det öppna spelet. 

Hassmén och Hassmén (2008, s.110) nämner att ett handplockat urval genomförs då forskaren 

eftersträvar den bästa informationen utifrån studiens syfte, där det även kan eftersträvas att nå 

en stor spridning och variation mellan deltagarna. Val av lag att analysera begränsades till två 

topplag och två bottenlag i varje liga på grund av att datainsamlingen med tillhörande 

dataanalys skulle kunna genomföras under en begränsad tid. Utifrån dessa urvalskriterier visar 

Tabell 1 de ligor och lag som analyserades under säsongen 2016/2017. Totalt observerades 12 

lag där sex topplag och sex bottenlag ingick, där varje lag spelade 38 matcher. Totalt 

observerades 456 matcher (Se Bilaga 3). 

 

 
3.1.1 Tabell 1 – Tabellen visar de Ligor med tillhörande topplag och bottenlag som analyserades i studien.    

Serie  Serie A  La Liga  Premier League   

Topplag  Juventus  
Roma 

Real Madrid  
FC Barcelona 

Chelsea   
Tottenham Hotspur 

 
Bottenlag  

 
Palermo  
Pescara 

 
CA Osasuna 
Granada CF  

 
Middlesbrough 
Sunderland 
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3.2 Metodologiska överväganden 

Då den taktiska förmågan gällande skottstatistik var av intresse att undersöka i studien så 

valdes en kvantitativ metod att användas. En kvantitativ metod är relevant för att få en mer 

deskriptiv forskningsansats menar Hassmén och Hassmén (2008, s.85). Hassmén och 

Hassmén (2008, s.85) anser även att en kvantitativ metod används då man vill få fram 

information om en större grupp individer, händelser eller situationer för att därefter kunna 

generalisera forskningen utifrån insamlad data. Studiens datainsamlingsmetod grundar sig på 

att inhämta data från en hemsida vid namn squawka (u.å.) som visar stillbilder på en 

fotbollsplan där skottstatistik från varje match visas. Studien grundar sig där med på 

deskriptiv statistikanalys med sekundärdata som är publicerad på hemsidan sedan tidigare. 

Hassmén och Hassmén (2008, s.103) anser att en deskriptiv statistik används då intresse finns 

att undersöka insamlat datamaterial för att sedan få fram information om hur materialet är 

fördelat. Genom denna metod kan mönster urskiljas sett till hur spelarna agerar och utför 

handlingar ute på planen. Hassmén och Hassmén (2008, s.104) nämner hur en kvalitativ 

metod används vid mer tolkningsbara studier. Då studiens metod baseras på statistik utifrån 

en stillbild över en fotbollsplan så krävs inga kvalitativa tolkningar. En kvalitativ metod 

uteslöts även då tolkningar i detta fall inte var aktuellt eller reliabelt för att besvara studiens 

syfte. 

Hassmén och Hassmén (2008, ss. 63–64) nämner att positivism är att komma fram med säker 

fakta om ämnet genom tydliga observationer med specifika mönster. Studien utgår från en 

positivistisk syn i kombination med induktiv metod då slutsatser drogs utifrån insamlad 

statistik (Hassmén & Hassmén 2008, ss. 63–64; Björkqvist 2012, ss. 15–17).  Studien 

baserades även på en tvärsnittsdesign. Gustavsson (2004, ss. 35–37) nämner att en 

tvärsnittsdesign används vid undersökningar om en eller flera grupper vid ett specifikt 

tillfälle. I studien analyserades sex topplag och sex bottenlag där data rörande lagets 

skottstatistik undersöktes med begränsning av en specifik säsong. Hassmén och Hassmén 

(2008, s. 32) nämner att explorativ forskning är då studier utförs på någonting som inte 

undersökts innan i någon större utsträckning. Studien är explorativ i sin karaktär då få studier 

gjorts tidigare inom området. Detta då studien analyserar skottstatistik kopplat till zoner, med 

jämförelse av topplag respektive bottenlag under säsongen 2016/2017.  
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3.3 Datainsamling 

För att inhämta reliabel data från hemsidan så utformades egengjorda mallar för att läsa av 

inom vilken zon ett skott utförts ifrån (Se Figur 1). Mallen skapades genom att en fotbollsplan 

ritades ut på ett tunt papper med planens storlek och tillhörande straffområde, målområde och 

sidlinjer utifrån hemsidan squawkas (u.å.) mått på en fotbollsplan. Utifrån denna mall delades 

sedan fotbollsplanen in i olika zoner. Genom skapandet av denna mall kunde enskilda 

statistiska analyser ske för varje match på hemsidan squawka (u.å.). Dessa zoner skapades 

utifrån egen åsikt och finns inte med på hemsidan.  

 

 

 

 

3.3.1 Figur 1 – Figuren visar mallen för planens utseende med tillhörande straffområde, målområde, sidlinjer 

och zonindelning på offensiv och defensiv planhalva. Det visas även de tillhörande mått som mallen utformats 

med, där måtten benämns med centimeter.  
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Data samlades in med hjälp av förutbestämda kategorier på de olika utfallen av skotten, 

genom att sätta en markering i den kategori som den specifika handlingen benämns under (Se 

Bilaga 2). 

 

3.4 Tillvägagångssätt 

Vid analys av tillfällig match så visas sökvägen på hemsidan under Bilaga 1. En fotbollsplan 

med tillhörande utfall av skott som skapades under matchen visas på datorskärmen med en 

stillbild, med samma mått som visas under Figur 1 (Se Figur 2, bild 1). Datainsamlaren lägger 

mallen med fotbollsplanens zoner (Figur 2, bild 2) över datorskärmen. Det kommer då gå att 

läsa av från vilken zon skotten utfördes ifrån (Se Figur 2, bild 3). På hemsidan visas även 

skottens utfall (Goals, Saved, Off target, Blocked och Wood Work), där varje utfall markeras 

med olika färger. Utifrån detta användes ett datainsamlingsprotokoll (Se Bilaga 2) där en 

markering lades till vid den kolumn som benämns med det specifika utfallet på skottet och 

den specifika zonen. Genom att fylla i datainsamlingsprotokollet på detta sätt så analyserades 

alla matcher utifrån denna metod.  

Innebörden av motiven som visas i Figur 2 finns även med på hemsidan squawka (u.å.) och 

skall tolkas enligt följande: 

– Där skottet tas ifrån markeras med ett motiv.  

– Pilens riktning talar om vilken riktning bollen färdas.  

– Där pilen pekar träffar skottet. 

På hemsidan visas de olika utfallen av skotten med olika färger: Goals=svart, Saved=röd, Off 

target=orange, Blocked=gul och Wood Work=blå. 

I Figur 3 kommer istället mönster att visas med tanke på att färger kan vara svåra att urskilja i 

uppsatsen. Figurernas betydelse är följande: 

– Goals =  

– Saved =   

– Off target =  

– Blocked =  

– Wood Work = 
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Bild 3 

Bild 1 Bild 2 

              

 

          

 

3.4.1 Figur 2 – Figuren visar metoden för datainsamlingen där Bild 1 visar vart på planen de olika skotten 

utfördes ifrån där de olika mönstren avser utfallet av skotten. Bild 2 visar den egengjorda mallen (Figur 1) för 

planens indelning i zoner. Bild 3 visar hur bild 2 placerats ovanpå bild 1 för att klargöra från vilken zon skottet 

utfördes ifrån. 



10 

 

3.5 Etiska överväganden 

Det finns flera riktlinjer att ta hänsyn till vid forskningsansatser. Det är bland annat beaktning 

av etikprövningsnämndens villkor och etikprövningslagar som måste efterföljas för att ett 

forskningsprojekt skall kunna godkännas och genomföras (Vetenskapsrådet 2011, s.30). 

Venskapsrådet (2011, s.40) nämner hur sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 

konfidentialitet är viktiga aspekter att vara medveten om. Då studien analyserar skottstatistik 

via en hemsida så behövs inga personliga uppgifter inhämtas då detta inte är relevant i 

studien. Statistiken som inhämtades från hemsidan squawka (u.å.) fanns sedan tidigare 

publicerad, vilket medför att inget samtycke behövde inhämtas. Studien innehåller inga 

psykiska eller fysiska tester och därför behövdes ingen ansökan till FEN utföras.  

 

 

3.6 Analysmetod 

Hassmén och Hassmén (2008, s.103) menar att deskriptiv statistik är en sammanfattande 

redogörelse för hur datamaterialet kommer att fördela sig. Studien beaktar deskriptiv statistik 

då en sammanställning av säsongens utfall av skott analyseras. Samtidigt genomfördes 

datainsamlingen utan tolkningar och fokuserade endast på den data som förts under pågående 

match.  

Studiens insamlade data är på nominalskalenivå. Eggeby och Söderberg (1999, ss. 29–30) 

nämner att en nominalskala används då variabler inte går att rangordnas i förhållande till 

varandra. Det kan används för att beräkna olika antal handlingar under en specifik kategori, 

för att sedan undersöka om det finns några samband mellan dem (Eggeby & Söderberg 1999, 

ss.29–30).  

Data som samlades in med hjälp av insamlingsprotokollet (Se Bilaga 2) sammanställdes 

gruppvis (topplag respektive bottenlag) i Excel (2016). Sammanställningen gjordes på totala 

skott över säsongen och totala skott i specifik zon i förhållande till utfall av skott (skott som 

resulterar i mål, skott som går på mål men inte resulterar i mål, skott utanför målet och skott 

som blockeras). Det räknades även ut procentuella värden på detta. Den sammanställda data 

lades sedan in i programmet IBM SPSS Statistics 24 för fortsatta statistiska analyser. Inför de 

statistiska analyserna så valdes signifikansnivån p <0,05 att användas då Körner och 

Wahlgren (2015, ss.213–214) anser att det är värdet som används mestadels. Ett Chi square 

crosstab test utfördes för att analysera om det fanns några övergripande signifikanta skillnader 

(p <0,05) mellan grupperna (topp och bottenlag). Utifrån detta utfördes ett Chi square 
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crosstabs post-hoc tests för att klargöra de specifika signifikansskillnaderna (p <0,05) mellan 

grupperna. 

 

3.7 Studiens validitet och reliabilitet 

Hemsidan squawka (u.å.) inhämtar statistik från en databas vid namn Opta (OptaPro, 2017). 

Databasen Opta samlar in data live från pågående matcher, där de även har ett samarbete med 

29 andra program som samlar in statistik från matcher. Genom detta samarbete så är Opta den 

mest detaljerade databasen för sportstatistik i världen (OptaPro, 2017). Utifrån detta anses 

hemsidans reliabilitet öka. Det finns även tidigare studier som använt sig av Opta som 

datainsamlingsmetod. Dessa nedannämnda studier har utfört datainsamlingar från ett program 

vid namn Gecasport (Gómez et al. 2012; Lago-Ballesteros & Lago-Peñas, 2010; Lago & 

Martín, 2007; Lago-Peñas et al. 2010). Gecasport är ett program som senare bytte namn till 

Opta España (Álvaro, 2011). Även Castellano, Casamichana och Lago (2012) har en liknande 

datainsamlingsmetod, där de använt en hemsida (http://fifa.com/worldcup/index.html) för att 

inhämta data till sin studie. Då tidigare studier använt sig av liknande databaser för 

datainsamling så anses även detta öka studiens tillförlitlighet. 

Hassmén och Hassmén (2008, s. 124) nämner att en låg reliabilitet också medför en låg 

validitet vid observationer. Reliabiliteten är bland annat det som mäter pålitligheten, 

tillförlitligheten och den mättekniska precisionen menar Hassmén och Hassmén (2008, s. 

124). För att öka studiens reliabilitet vid datainsamlingen så skapades en mall med egengjorda 

zoner (Se Figur 1). Genom dessa zoner framkom det tydligt varifrån ett skott utförts vilket 

minimerar risken för feltolkningar. För att avgöra mallens (Figur 1) reliabilitet genomfördes 

olika reliabilitets test. Hassmén och Hassmén (2008, ss.124–125) nämner att test-retest 

reliabilitet genomförs för att mäta mätinstrumentets testresultat över en längre tid, genom att 

utföra en datainsamling flera gånger efter varandra. Detta för att avgöra om samma resultat 

erhålls vid varje datainsamling (Hassmén & Hassmén 2008, ss.124–125).  

Hassmén och Hassmén (2008, ss.130–131) nämner samtidigt att interbedömarreliabilitet är av 

vikt att utföra för att öka studiens reliabilitet. Det utförs för att minska utrymme för personliga 

tolkningar och för att avgöra mätinstrumentets standardisering (Hassmén & Hassmén 2008, 

ss.130–131). Mallen (Figur 1) kontrollerades genom de ovanstående testerna.  

Ett interbedömartest utfördes mellan de två författarna av denna studie, där fem slumpmässigt 

utvalda matcher analyserades av båda författarna för att avgöra om datainsamlingen var 
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likartad. Även ett Test-retest reliabilitet genomfördes på dessa matcher, genom att analysera 

de utvalda matcherna vid två olika tillfällen. Analysen av dessa slumpmässigt utvalda matcher 

genomfördes på samma sätt som påvisas vid Figur 2, där sedan en jämförelse gjordes mellan 

författarna. Totalt analyserades fem matcher i reliabilitetstestet där 80 observationer 

genomfördes av författarna till uppsatsen. Resultaten överensstämde till 100% vid alla 

mätningar under reliabilitetstestet, vilket ökar studiens reliabilitet (Se Tabell 2). 

 

 

3.6.1 Tabell 2 – Tabellen visar test-retest och interbedömartestet som utfördes av observatörerna. Det visas de 

matcher som observerades, antal bedömningar som observatören noterade vid varje matchtillfälle och antal 

bedömningar som visades olika (avvikelser) mellan författarna. n= antal. 

Matcher Tillfälle 1 Tillfälle 2 

 Bedömningar (n) Avvikelser (n) Bedömningar (n) Avvikelser (n) 

Arsenal – Middles 

Brough (22/10–

2016) 

Observatör 1: 11 

Observatör 2: 11 

0 Observatör 1: 11 

Observatör 2: 11 

0 

Burnley – 

Tottenham 

Hotspur (1/4 – 

2017) 

Observatör 1: 19 

Observatör 2: 19 

0 Observatör 1: 19 

Observatör 2: 19 

0 

Palermo – Roma 

(12/3 – 2017) 

Observatör 1: 14 

Observatör 2: 14 

0 Observatör 1: 14 

Observatör 2: 14 

0 

Juventus – 

Bologna (8/1 – 

2017) 

Observatör 1: 10 

Observatör 2: 10 

0 Observatör 1: 10 

Observatör 2: 10 

0 

Granda CF – 

Barcelona (2/4 – 

2017) 

Observatör 1: 26 

Observatör 2: 26 

0  Observatör 1: 26  

Observatör 2: 26 

0 

Total Observatör 1: 80 

Observatör 2: 80 

0 Observatör 1: 80 

Observatör 2: 80 

0 

 

 

Även validiteten är av vikt att stärka i en studie. Validitet anses vara det som mäter giltigheten 

och trovärdigheten i en studie (Hassmén & Hassmén, 2008, s.136). Validiteten anses vara hög 

då det som är av intresse i studien verkligen mäts fullt ut (Hassmén & Hassmén, 2008, s.136). 

Validiteten anses vara hög då data samlats in från en hemsida där begreppet skott är specifikt 

separerad från övriga handlingar. Samtidigt är även skott med tillhörande utfall (Goal, Saved, 

Off target, Blocked och Wood Work) indelade vilket medför att inga tolkningar behöver ske av 

den som analyserar, vilket också ökar studiens validitet.  



13 

 

Hemsidan squawka (u.å.) redovisar primärdata, insamlad från databasen Opta.  

Databasen Opta har gjort egna tolkningar om skotten och dess utfall (Goal, Saved, Off target, 

Blocked och Wood Work). Eventuellt kan tolkningar av skotten variera från person till person 

om en analys genom livematch genomförts av andra databaser eller individer. Då denna studie 

lägger all tillit i hemsidans tolkningar av skott så kommer detta inte att kontrolleras, då 

datainsamlarna anser att databasen Opta är tillräckligt tillförlitlig. Detta bör dock finnas i 

åtanke.  
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4 Resultat och analys 

Totalt utförde topplagen 3278 skott och bottenlagen 2014 skott under säsongen 2016/2017 (Se 

Bilaga 4). Det skiljer sig totalt 1264 skott mellan topplagen och bottenlagen, där även en 

signifikansskillnad (p <0,05) påvisas mellan dem i antalet tagna skott.  

Topplagen utförde totalt 496(15,13% av totala skott) skott som resulterade i mål och 

bottenlagen gjorde totalt 174(8,64% av totala skott) som resulterade i mål (Se Bilaga 4). Det 

skiljer sig 322 skott mellan grupperna där det även påvisas en generell signifikansskillnad (p 

<0,05) mellan dem. Vid skott som resulterar i mål påvisas inga större skillnader mellan 

topplagen och bottenlag vid de yttre zonerna (1.1, 1.2, 2.1, 2.4, 3.1, 3.4 och 5.1). Zon 3.3 är 

den zon som topplagen (169st) och bottenlagen (56st) utför flest skott som resulterar i mål 

(Figur 3). För skott som resulterar i mål så redovisades en signifikant skillnad (p <0,05) 

mellan topp och bottenlag i zon 4.2 (Se Figur 3). I övriga zoner framkom inga signifikanta 

skillnader. 
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4.1.1 Figur 3 – Figuren visar planens uppdelning i zoner där samtidigt topplagens (T) och bottenlagens (B) skott 

som resulteras i mål visas i antal (N) och procent (%). Fetmarkerad text och symbolen *= det fanns signifikant 

skillnad mellan grupperna. 

 

 

Vid skott som går på mål, men inte resulterade i mål utförde topplagen totalt 857 skott och 

bottenlagen 498 skott (Se Bilaga 4). Det skiljer 359 skott mellan grupperna, där ingen generell 

signifikansskillnad (p <0,05) förkommer mellan grupperna. Det påvisades att båda grupperna 

utfört flest skott ifrån zon 3.2 där topplagen utförde 253 skott och bottenlagen 136 skott (Se 

Figur 4). I de yttre zonerna fanns inga större skillnader mellan topplagen och bottenlagen. Vid 

zon 2.2 är den största procentuella skillnaden mellan grupperna där topplagen tagit 18,20% av 

sina skott och bottenlagen tagit 21,49% av sina skott där dock ingen signifikansskillnad 

påvisas. För skott som går på mål, men inte resulterar i mål så redovisades en 
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signifikansskillnad (p <0,05) mellan topp och bottenlag i zon 4.2 (Se Figur 4). I övriga zoner 

framkom inga signifikanta skillnader. 

 

 

 

4.1.2 Figur 4 – Figuren visar planens uppdelning i zoner där samtidigt topplagens (T) och bottenlagens (B) skott 

som går på mål, men inte resulterar i mål. Detta visas i antal (N) och procent (%). Fetmarkerad text och 

symbolen *= det fanns signifikant skillnad mellan grupperna. 

 

 

Vid skott som går utanför målet utförde topplagen 1088 skott och bottenlagen 745 skott (Se 

Bilaga 4). Det skiljer sig 343 skott mellan grupperna där det även påvisas en generell 

signifikansskillnad (p <0,05) mellan dem vid detta utfall. Vid zon 1.1, 2.2, 2.3, 3.2 och 3.3 
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framkommer det störst skillnad procentuellt mellan grupperna (Se Figur 5). Zon 2.2 var den 

zon där det togs flest skott som går utanför mål, där topplagen utförde 272 skott och 

bottenlagen 223 skott (Se Figur 5). För skott som går utanför mål så redovisades en 

signifikansskillnad (p <0,05) mellan topp och bottenlagen i zonerna 1.1, 2.2, 2.3, 3.2 och 3.3 

(Se Figur 5). I övriga zoner framkom inga signifikanta skillnader. 

 

 

 

4.1.3 Figur 5 – Figuren visar planens uppdelning i zoner där samtidigt topplagens (T) och bottenlagens (B) skott 

som går utanför målet visas i antal (N) och procent (%). Fetmarkerad text och symbolen *= det fanns signifikant 

skillnad mellan grupperna. 
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Vid skott som blockerades av motståndare utförde topplagen 837 skott och bottenlagen 597 

skott (Se Bilaga 4). Det skiljer sig 240 skott mellan grupperna där det även påvisas en generell 

signifikansskillnad (p <0,05) mellan dem vid utfallet. Topplagen utförde flest skott som 

blockeras av motståndare i zon 2.2 (26,76%) och bottenlagen utförde flest avslut som 

blockeras av motståndare i zon 2.3 (26,80%) (Se Figur 6). I de yttre zonerna fanns inga större 

skillnader mellan topplagen respektive bottenlagen. För skott som blockeras av motståndare 

så påvisades en signifikansskillnad (p <0,05) mellan topp och bottenlag i zon 3.1 (Se Figur 6). 

I övriga zoner framkom inga signifikanta skillnader. 

 

 

 

4.1.4 Figur 6 – Figuren visar planens uppdelning i zoner där samtidigt topplagens (T) och bottenlagens (B) skott 

som blockeras av motståndare visas i antal (N) och procent (%). Fetmarkerad text och symbolen *= det fanns 

signifikant skillnad mellan grupperna. 
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5 Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka den taktiska förmågan gällande skottstatistik, för två topp 

respektive två bottenlag från de tre främsta herrfotbollsligorna i Europa under säsongen 

2016/2017.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens insamlade resultat med jämförelse mot tidigare forskning. 

5.1.1 Totala skott 

Resultatet påvisar att det fanns stora likheter, men även vissa skillnader mellan topplagen 

respektive bottenlagen under säsongen 2016/2017. Totalt tog topplagen 1264 stycken fler 

skott än vad bottenlagen gjorde (Se Bilaga 4). Detta stärks mot tidigare studier (Buraczewski, 

Cicirko & Gawlik, 2013; Castellano, Casamichana & Lago, 2012; Jankovic et al. 2011) där 

det framkommit att de bättre lagen utför fler avslut på mål än vad de sämre lagen gör. 

Samtidigt som Buraczewski, Cicirko och Gawlik (2013); Castellano, Casamichana och Lago 

2012; Kite och Nevill (2017) konstaterar att ju fler skott som utförs, ju större är chansen att 

göra mål och vinna matchen. Resultatet i denna studie påvisar att topplagen skapar betydligt 

fler till målchanser, då de utför fler skott totalt (Se Bilaga 4). Detta resultat kan bero på flera 

olika faktorer då fotboll är en komplex idrott. En faktor kan bland annat vara att topplagen är 

bättre i sitt offensiva spel vilket leder till att topplagen får flera möjligheter till skott. 

Tidigare studier anser även att de bättre lagen oftare har ett mer attackerande spel (Castellano, 

Casamichana & Lago, 2012). Topplagen påvisar att de har ett mer attackerande spel gällande 

skott, vilket kan vara anledningen till varför de ligger högre upp i ligan. Varför bottenlagen 

inte tar lika många skott kan bero på att de inte är lika effektiva i det attackerande spelet och 

kommer inte till lika farliga lägen under matcherna. Ett attackerande spel kan bland annat 

innebära att lagen tar mycket skott för att öka chanserna till att farliga målchanser. Studien 

visade att topplagen gjorde totalt 322 mål mer än bottenlagen under säsongen (Se Bilaga 4) 

vilket tydligt bevisar att fler skott resulterar i fler mål. Resultatet i studien visar då att fler 

skott är det som kan vara en av orsakerna till en högre ligaplacering.  

Samtidigt belyser tidigare studier (Lago-Ballesteros, Lago-Peñas & Rey, 2012; Gómez et al., 

2012) att matchanalyser är viktiga för att förbättra lags utveckling. Av denna anledning är 

studien användbar för tränare i de högre ligorna. Genom att göra matchanalyser för ett lag så 

skapas fördelar med hur användningen av lagets egna styrkor kan användas på ett effektivt 
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sätt, men även för att upptäcka sina egna svagheter. Denna studie belyser vilka zoner som är 

mest effektiva för att skapa flest målchanser där resultatet visar att topplagen och bottenlagen 

gjorde flest antal mål inom straffområdet (Se Figur 3). Båda grupperna påvisade även att 

flertalet av skotten utförs i de centrala delarna av planen (zon 2.2, 2.3, 3.2 och 3.3) och att 

endast ett fåtal skott utförs från de övriga zonerna (Se Figur 3, Figur 4, Figur 5 och Figur 6). 

Det framkommer då att både topplag och bottenlag har en taktik att utföra skott centralt på 

planen. Genom denna iakttagelse kan tränare ta taktiska beslut för att minska motståndarnas 

chanser till att göra mål inom området. Detta belyser även Castellano, Casamichana och Lago 

(2012) då en tränare skall vara medveten om de taktiska dragen, i form av defensivt och 

offensivt spel för att lyckas vinna matcher.  

5.1.2 Skott som resulterar i mål kopplat till zoner  

Totalt gjorde topplagen 322 fler mål än bottenlagen under säsongen (Se Bilaga 4), där det 

påvisas en generell signifikansskillnad (p <0,05) mellan grupperna. Det framkommer att både 

topplagen och bottenlagen utför flest skott som resulterar i mål från zon 3.3 tätt följt av zon 

3.2 där dock topplagen har ett större antal skott från båda dessa zoner (Se Figur 3). Vid skott 

som resulterar i mål så finns en specifik signifikansskillnad (p <0,05) mellan topplagen och 

bottenlagen vid zon 4.2, där det påvisas att bottenlagen utfört flest skott som resulterat i mål.  

Studien framkommer att topplagen gjorde betydligt fler mål än bottenlagen under säsongen. 

Då målen är det som är mest avgörande för att ett lag vinner matcher så är detta inget 

förvånande resultat. Samtidigt påvisar resultatet i denna studien att topplagen är mer effektiva 

i sin skott än vad bottenlagen är då topplagen gjorde mål vid 15,13% av sina skott och 

bottenlagen vid 8,64% av sina skott. Slutsatser kan då dras att en ökad mängd skott också 

resulterar i fler mål. 

Då bara en specifik signifikansskillnad mellan grupperna visades vid zon 4.2 (Se Figur 3) 

påvisas det att övriga områden på planen är både topplagen och bottenlagen lika effektiva på 

att göra mål. Det framkommer då en skillnad mot tidigare studier (Jankovic et al. 2011; 

Mitrotasios & Armatas, 2014) där det framkommit att topplagen gör fler mål närmare målet 

och bottenlagen gör fler mål längre ifrån målet. Detta påvisar att området innanför 

straffområdet är det mest effektiva för skapande av målchans för både topplagen och 

bottenlagen. Därför är det dit spelarna bör söka sig innan de utför sina skott. 

Varför zon 4.2 påvisade en signifikansskillnad (p <0,05) där bottenlagen gjort flest mål på 

skott skapar även vissa spekulationer. Figur 3 visar att bottenlagen utför fler skott från höger 
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planhalva vid skott som resulterar i mål. Detta kan vara anledningen till signifikansskillnaden 

(p <0,05) i zonen då bottenlagen är mer effektiva vid skott från höger planhalva.  

Det har även konstaterats att 80–90% av målen utförs inom straffområdet (Mahony, Wheeler 

& Lyons, 2012; Mulik, Perevoznik & Pertsukhov, 2015; Mitrotasios & Armatas, 2014). 

Samtidigt anser även Mulik, Perevoznik och Pertsukhov (2015) att de lagen som det går bäst 

för oftare söker sig in i straffområdet. I studien så påvisas det att båda grupperna utför mest 

skott innanför straffområdet, där topplagen gjorde 84,48% av sina mål i straffområdet och 

bottenlagen gjorde 87,35% av sina mål i straffområdet. Detta stärker studiens resultat då 

Gómez et al. (2012) påvisar att målchanserna ökar om bollen landar inom straffområdet, 

eftersom att möjligheterna för skott ökar. Samtidigt utförs endast ett fåtal skott som 

resulterade mål från de yttre zonerna (1.1, 1.2, 2.1, 2.4, 3.1, 3.4 och 5.1). Det påvisar att de 

yttre zonerna inte anses vara lika effektiva för målchanser. Varför flest skott som resulterar i 

mål utförs inom straffområdet kan bero på olika anledningar. Då tidigare studier (Kite & 

Nevill, 2017) spekulerat i att det finns flera olika faktorer som kan påverka skottens utfall så 

som kraft, vilken typ av skott och skottets läge så påvisar detta att resultatet kan bero på flera 

olika faktorer. En annan anledning till skottens utfall kan vara att det är lättare att träffa målet 

ju närmare målet spelaren befinner sig. Detta kan ha stor påverkan till varför skott som 

resulterar i mål oftast utförs innanför straffområdet vid zon 3.2 och 3.3 (Se Figur 3). Samtidigt 

påvisade målområdets zoner (4.1 och 4.2) en liten procentuell ökning av skott som resulterade 

i mål vilket också är inom straffområdets gränser (Se Figur 4). Varför zonerna 4.1 och 4.2 inte 

resulterat i fler mål vid skott kan bero på att målvakten mestadels befinner sig inom dessa 

zoner vilket gör det svårt för spelare att göra mål i detta område. 

5.1.3 Skott som går på mål, men inte resulterar i mål kopplat till zoner 

Vid skott som går på mål men inte resulterar i mål utförde topplagen 359 skott mer än 

bottenlagen där båda grupperna utfört flest skott innanför straffområdet, från zon 3.2 och 3.3 

(Se Figur 4) där dock ingen generell signifikansskillnad (p <0,05) framkommer mellan 

grupperna. En specifik signifikansskillnad (p <0,05) av zoner mellan grupperna påvisades vid 

zon 4.2 där topplagen utfört fler skott än bottenlagen.  

Då Michailidis, Michailidis och Primpa, (2013) anser att största delen av alla mål skapas 

genom handlingen skott är det en anledning till att utföra många skott under en match. Både 

topplagen och bottenlagen har utfört flest skott som går på mål, men inte resulterar i mål 

innanför straffområdet där det samtidigt framkom en signifikansskillnad mellan dem i zon 4.2 
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(Se Figur 4). Varför zon 4.2 visar en signifikansskillnad (p <0,05) kan bero på att bottenlagen 

i denna zon utfört ett lågt antal skott totalt vilket därför påvisat skillnaden.  

Varför båda gruppernas skott vid detta utfall mestadels utförts inom straffområdet kan bero på 

att de oftare träffar målet vid detta avstånd. Båda grupperna utförde ett lägre antal skott 

utanför straffområdet vid skott som hamnade på mål, men inte resulterade i mål (Se Figur 4). 

Detta kan bero på att spelarna har svårare att träffa målet vid längre avstånd från målet och 

kan vara anledningen till studiens resultat.  

Lago-Peñas et al. (2010) anser att stor vikt bör läggas vid att ta hänsyn till de tekniska och 

taktiska aspekterna för att prestera som lag. Båda grupperna bör ta större hänsyn till de 

tekniska färdigheterna och taktiska förmågorna för att öka möjligheterna till målchans. Då en 

stor andel av alla skott som utförs av grupperna inte resulterar i mål så bör offensiv taktik med 

fokus mot skott vara prioriterat av lagen. Detta för att öka chanserna till att vinna fler matcher. 

Eftersom Figur 4 visar stor andel av skotten går på mål, men inte resulterar i mål så bevisar 

detta att större vikt bör läggas till att ta hänsyn till detta.  

5.1.4 Skott som går utanför målet kopplat till zoner 

Vid skott som går utanför målet utförde topplagen 343 skott mer än vad bottenlagen gjorde 

där zon 2.2 är den zon som båda grupperna utförde flest skott ifrån (Se Figur 5). Här påvisas 

en generell signifikansskillnad (p <0,05) mellan grupperna vid totala skott av detta utfall. 

Även zon 2.3, 3.2 och 3.3 är de zonerna som flertalet av skotten som går utanför målen utförts 

ifrån för båda grupperna. Det är även i dessa centrala zoner som en specifik 

signifikansskillnad (p <0,05) förekommer mellan grupperna. Det framkommer även en 

specifik signifikansskillnad vid en zon längre från målet, zon 1.1 (Se Figur 5). Vad 

signifikansskillnaden vid zon 1.1 beror på diskuteras mer under metoddiskussionen.  

Tidigare studier (Mitrotasios & Armatas, 2014) nämner att de bättre lagen utför mer skott 

närmare målet medan de sämre lagen utför mer skott längre ifrån målet. Detta framkommer 

inte lika tydligt i denna studies resultat, då både topplagen och bottenlagen utfört större delen 

av sina skott utanför straffområdet av de skott som går utanför målet (Se Figur 5). Topplagen 

har dock även ett högt antal skott innanför straffområdet vid skott som går utanför målet, 

vilket inte bottenlagen har. Anledningen till varför bottenlagen utför fler skott utanför 

straffområdet och inte lika många innanför straffområdet kan bero på att de inte får lika 

många chanser till att komma längre in i mot målet. Detta resulterar i att bottenlagen utför 

skott vid de få chanserna som uppstår under en match, även om det är längre ifrån målet. Då 
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ett skott utförs längre ifrån målet så ökar svårigheten med att träffa målet vilket kan vara 

orsaken till att skotten till stor del går utanför målet. Att anmärka är att topplagen utförde 

skott som går utanför målet fler gånger inom straffområdet än vad bottenlagen gjorde. 

Anledningen till detta kan vara att topplagen oftast utför fler skott innanför straffområdet rent 

generellt (Mitrotasios & Armatas, 2014) vilket då även resulterar i att en ökad mängd skott 

även går utanför målet.  

5.1.5 Skott som blockeras kopplat till zoner 

Vid skott som blockeras av motståndare så utför topplagen totalt 240 skott mer än bottenlagen 

där topplagen utförde flest skott från zon 2.2 och bottenlagen från zon 2.3 (Se Figur 6). Även 

här påvisas en generell signifikansskillnad (p <0,05) mellan topplagen och bottenlagen vid 

detta utfall. De centrala zonerna 2.2, 2.3, 3.2 och 3.3 är de zoner där de flesta skotten som 

blockeras utfördes ifrån av båda grupperna där endast ett fåtal skott utfördes från de övriga 

zonerna (Se Figur 6). Dock så framkom en specifik signifikansskillnad (p <0,05) mellan 

grupperna vid zon 3.1. Vad signifikansskillnaden vid zon 3.1 beror på diskuteras mer under 

metoddiskussionen.  

Studien påvisade att både topplagen och bottenlagen utförde flertalet av skotten centralt på 

planen (zon 2.2, 2.3, 3.2 och 3.3). Det är dock centralt på planen som de flesta spelarna 

befinner sig under en match. Detta kan vara anledning till varför det är i dessa centrala zoner 

som de flesta blockerade skotten utfördes (Se Figur 6). Det framkom samtidigt att det är i de 

centrala zonerna 3.2 och 3.3 som flest mål blev till för topplagen och bottenlagen i denna 

studie (Se Figur 3). Shafizadeh, Lago-Peñas, Gridley och Platt (2014) nämner att det är av 

yttersta vikt att skapa en bra taktik för att vinna matcher. Detta kan vara anledningen till att 

lagen ändå försöker att ta skott centralt på planen då det oftast blir mål där, även fast risken 

för blockerat skott samtidigt är stor.  

Då Gómez et al. (2012) nämner att det är viktigt att veta vilka zoner som är det mest effektiva 

områdena på planen för att öka sina chanser för vinst är liknande studier väl användbara.  

Vid denna studies upptäckt kan bottenlagens taktik gällande skott förändras för att optimera 

sina chanser till att vinna fler matcher. Fotboll är dock en komplex idrott och kräver fler 

kvalitéer för att avancera till att nå högre ligaplaceringar. Då samtidigt tidigare studier 

(Nicholls & Worsfold, 2016) påvisat att tränare ofta kan ha felaktiga 

observationsbedömningar om spelarnas handlingar ute på planen så är denna studie väl 

användbar för tränare i de högre ligorna. Detta för att klargöra de anfallsmönster som 

framkommer i studien.  
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Studien påvisar vissa likheter mot tidigare forskning som berört området skottstatistik, där 

dessa berört lägre serier och cupspel (Buraczewski, Cicirko & Gawlik, 2013; Gómez et al. 

2012; Mahony, Wheeler & Lyons 2012; Mitrotasios & Armatas, 2014). Studien konstaterade 

samtidigt att skillnaden mellan topplag och bottenlag inte är så stor som nedannämnda studier 

påvisat (Jankovic et al., 2011; Mulik, 2015) där även dessa observerat andra ligor och lägre 

serier. Detta visar att studiens resultat inte överensstämmer fullt ut med tidigare forskning, 

vilket visar på att mer generaliserbar forskning behövs inom området.   

 

5.2 Metoddiskussion 

Då de tre högst rankade ligorna i Europa valdes att analyseras i studien så kan vissa slutsatser 

dras då det tydligt framkommer skottstatistik för topplagen respektive bottenlagen. Studien 

kan användas för att påvisa de brister som grupperna har gällande skott, vilket kan vara till 

stor användning för lag i de högre ligorna. Studien påvisar hur viktigt det är att ta skott för att 

öka chanserna till målchanser och vilka zoner som visas vara mest effektiva för skapande av 

målchans. Dock är studien endast utförd över en säsong vilket sänker möjligheten till att 

generalisera studien. Det hade varit optimalt att följa topplagens och bottenlagens 

anfallsmönster över flera säsonger för att dra några större slutsatser. Om studien genomförts 

på nytt hade även studien kunnat jämföras med lägre ligor i Europa, för att avgöra om 

eventuella skillnader förekommer mellan dem. Detta för än mer tydligt klargöra vad som 

krävs för att spela i de bästa ligorna i Europa.   

Det finns för- och nackdelar med att föra samman flera lags skottstatistik. En nackdel är att ett 

lag kan ha en taktik gällande mycket skott utanför straffområdet medan ett annat lag har en 

taktik gällande skott innanför straffområdet. Då dessa lags statistik sammanförs kan resultatet 

bli missvisande mot det enskilda lagens taktik. En fördel med att slå samman flera lags 

statistik är att det går att generalisera resultaten på ett mer reliabelt sätt.  

Inför studien så utfördes ett test-retest och ett interbedömartest där antal bedömningar mellan 

observatörerna påvisade 100% samstämmighet, vilket stärkte studiens reliabilitet inför 

datainsamlingen. Efter att datainsamlingen påbörjades så framkom dock vissa svårigheter med 

datainsamlingsmetoden. Det framkom svårigheter att avgöra varifrån ett skott tagits i 

förhållande till zonindelningen då vissa skott utförts precis vid övergången vid de olika 

zonerna. Detta resulterade i att observatören fick avgöra vilken zon skottet utförts ifrån, vilket 

skapade tolkningsmöjligheter för observatören. Detta uppmärksammades inte under det 
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interbedömartestet som genomfördes inför datainsamlingen (Se Tabell 2). Detta påverkar 

studiens reliabilitet på ett negativt sätt då tolkningar inte anses vara reliabelt i en kvantitativ 

studie. Mallen (Figur 1) som användes i studien var bortsett från det som nämnts ovan ett 

tydligt och användbart mätinstrument för studiens syfte där det tydligt framkom varifrån 

skotten utförts. Utan denna mall hade flera tolkningar utförts, vilket skulle sänka reliabiliteten 

i studien avsevärt. Gómez et al. (2012) har tidigare genomfört en studie där de använt en 

liknande mall med indelning av zoner. Denna mall hade kunnat användas för att stärka 

studiens val av datainsamlingsmetod. Dock användes inte denna mall då fler indelningar av 

zoner var av intresse för författarna till denna studie. 

Hassmén och Hassmén (2008, ss.267, 272) menar att en kvantitativ studie skall ske genom en 

hög struktur där det även är viktigt att observera det som verkligen skall observeras.  

Samtidigt är datainsamlingen avgörande och av vikt att den skall hålla en hög reliabilitet för 

att studien skall ses som tillförlitlig där datamaterialet inte får förvanskas på något vis menar 

Hassmén och Hassmén (2008, s.38). Studien genomfördes genom en analys av data från en 

hemsida. Detta då hemsidan visar alla matcher som spelats under säsongen för var lag, där 

samtidigt skottstatistik för lagen visas. Skottstatistiken visas genom markeringar på 

fotbollsplanen där det tydligt påvisas vart skottet tagits ifrån (Se Figur 2). Om analys av data 

skett genom en observation av livematch på TV, så hade datainsamlingen blivit mindre 

reliabel då fotbollsplanen oftast visas med närbild. Det skulle skapa svårigheter vid 

analyserandet av skott från specifik zon och därför valdes inte denna metod att användas.  

Om en observation av livematch på TV skulle genomförts så skulle även mängden av 

datainsamlingen blivit betydligt mindre. Detta då en fotbollsmatch spelas i cirka 90 minuter, 

vilket resulterar i att var match tar längre tid att analysera. På grund av den begränsade tiden 

av denna uppsats så ansågs detta inte vara aktuellt för att besvara studiens syfte på ett reliabelt 

sätt. Metoden observation genom en livematch på TV hade dock varit användbar för att få 

fram ytterligare information om varför lagen tagit skotten från dessa områden på planen. 

Även för att undersöka lagens taktik ytterligare genom att observera lagens anfallsmönster 

fram till att skotten utförts. Detta är av intresse för framtida studier för att få en mer förklaring 

till lagens handlingar. 

Studien hade även kunnat utföras genom kvalitativa metoder så som enkät eller intervjuer för 

att undersöka tränares uppfattningar om vart lagen utför de flesta skotten på planen. Detta i 

kombination med denna studie (kvalitativ deskriptiv analysmetod) för att undersöka om 

tränares uppfattningar och det verkliga resultaten överensstämmer. Då Nicholls och Worsfold 
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(2016) nämner hur tränare ofta har felaktiga bedömningar om spelarnas handlingar ute på 

planen är detta viktig att undersöka vidare för framtida studier även i flera ligor och serier på 

olika nivåer. 

Det fanns överväganden om vilken signifikansnivån som skulle användas i studien där 

slutligen p <0,05 valdes. Körner och Wahlgren (2015 ss. 210, 213–214) anser att p <0,05 är 

den vanligaste signifikansnivån som används och väljs oftast på ren rutin där det dock 

samtidigt är viktigt att välja en bra signifikansnivå för att resultatet inte skall vara 

missvisande. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att det går att få fram felaktiga 

resultat vid denna signifikansnivå, då det vid p <0,05 är 95% sannolikhet att det som påvisas 

stämmer (Körner & Wahlgren, 2015 ss. 213–214). Det är därför av vikt att vara medveten om 

att det finns 5% risk att resultatet inte stämmer. Varför zon 1.1 i skott som går utanför målet 

och zon 3.1 vid skott som blockeras av motståndare påvisar en signifikansskillnad (p <0,05) 

mellan grupperna bör diskuteras. Detta då antal observationer inom dessa zoner är så pass låg, 

samtidigt som antalet skott inte skiljer sig i stor utsträckning mellan grupperna. Körner och 

Wahlgren (2015, ss.206–207) anser att en låg skillnad i observationer mellan grupper kan 

resultera i typ II fel vilket då blir ett missvisande resultat. Detta bör vara i åtanke och viktigt 

att inte dra för stora slutsatser vid dessa zoner. Större tillit till resultatet studien läggs vid 

resterande zoner vid ett högre antal observationer. 

Hassmén och Hassmén (2008, s.272) nämner att resultatet på studien skall kunna upprepas för 

att reliabiliteten skall ökas, där det även är av vikt att kunna gå tillbaka och kontrollera 

datainsamlingen för att se om den insamlade data är korrekt. Det finns en viss osäkerhet om 

hur länge hemsidan kommer att finnas tillgänglig för att kunna återupprepa datainsamlingen. 

Så länge hemsidan finns tillgänglig är studien fullt reliabel och upprepbar. 

 

 

 

 

6 Slutsats 

Studien påvisade stora likheter mellan topplagen och bottenlagen under säsongen 2016/2017,  

där det resulterade i att topplagen utfört fler totala skott och flest skott som resulterade i mål. 

Båda grupperna utförde mestadels skotten centralt på planen där zonerna innanför 
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straffområdet är det området som är den mest effektiva zonen för skapande av målchans. 

Genom denna vetskap om topplagen respektive bottenlagens skottstatistik så framkommer 

viktiga taktiska beslut gällande skott vilket kan vara till användning för tränare i de högre 

ligorna. Tränare kan med taktiska drag få sina egna spelare till att utföra skott från de 

effektiva zonerna för att öka chanserna till att göra mål, samtidigt som informationen kan 

användas för att försvara sig på ett effektivt sätt.  
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8 Bilagor 1-4 

Bilaga 1 – Guide till hemsidan 

Nedan följer en stegvis beskrivning för hemsidan squawka (u.å.) för att på ett korrekt sätt 

kunna återupprepa studien.   

1. Gå in på hemsidan http://www.squawka.com/news/ 

2. Välj fliken Statistics som finns längst upp på sidan. 

3. Välj underrubriken Football stats. 

4. På sidan kommer nu olika ligor att kunna väljas under fliken Top 5 European Leagues. 

Tryck på fliken.  

5. Välj vilken liga som skall analyseras (English Barclays Premier League, Italian Serie A 

eller Spanish La Liga). Välj nu exempelvis, English Barclays Premier League. 

6. Väl säsong att analysera (2016/2017). 

7. Längre ned på sidan finns ligans tabell vid namn League Standings. I tabellen finns de lag 

som skall analyseras. Välj exempelvis laget Chelsea. 

8. Längre ned på sidan kommer rubriken Chelsea Match Statistics att infinnas. Under denna 

rubrik skall säsongen 2016/2017 väljas på nytt.  

9. Under rubriken Match Filter: Showing Stats between Match 1 and 38 kommer lagets 

matcher under säsongen att visas som brickor i någon av färgerna grön, gul och röd. Tryck på 

en av brickorna vilket kommer visa alternativet Go To Match. Tryck även på denna knapp. 

10. Nu kommer en fotbollsplan synas. Ovanför finns olika rubriker med tillhörande statistik. 

Välj rubriken SHOTS. 

11. Det kommer nu visas en offensiv planhalva. På var sida av planen står lagens namn med 

tillhörande spelare. Ovanför första spelaren i var lag står lagets namn. Denna cirkel skall vara 

ikryssad för båda lagen. 

12. Nu kommer en hel fotbollsplan att visas där det observerande lagets skott kommer att 

visas på motsatt planhalva i förhållande till där lagets namn står. 

13. Under fotbollsplanen kommer sju kategorier att visas, vilket är: Goals, Saved, Off target, 

Blocked, Wood Work, Headed och Shot.  

14. Klicka ur Headed då detta inte kommer att analyseras i studien.   

15. Varje kategori analyseras stegvis där kategorin Shot alltid skall vara ikryssad i samband 

med tillfälligt analyserande kategori.  

16. Vid analys av mål skall endast Goals och Shot vara ikryssad.  

17. Vid analys av räddning av målvakt skall endast Saved och Shot vara ikryssad.   

18. Vid analys av skott som går utanför målet skall endast Off target och Shot vara ikryssad.   

http://www.squawka.com/news/
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19. Vid analys av skott som blockeras av motståndare skall endast Blocked och Shots vara 

ikryssad. 

20. Vid analys av skott som går i målramen skall endast Wood Work och Shots vara ikryssad.  

21. Följ instruktionerna som nämns under Figur 3. 
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Bilaga 2 – Datainsamlingsprotokoll 
 

Zoner  1.1 1.2  2.1 2.2 2.3  2.4  3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 

Goal               

Saved              

Off 

target   

             

Blocked              

Wood  

Work  

             

 

Figur 7 – Figuren visar datainsamlingsprotokollet som användes vid datainsamlingen där siffrorna i protokollet 

redogör de olika zonerna som anges i Figur 1. 
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Bilaga 3 – De observerade matcherna 

Nedan följer spelschemat för de analyserade matcherna för alla de lagen som observerades 

under säsongen 2016/2017.  

 

Matcher Juventus Datum 

Juventus – Fiorentina  20/8–16 

Lazio – Juventus 27/8–16 

Juventus – Sassuolo  10/9–16 

Inter – Juventus  18/9–16 

Juventus – Cagliari  21/9–16 

Palermo – Juventus  24/9–16 

Empoli – Juventus  2/10–16 

Juventus – Udinese  15/10–16  

Milan – Juventus  22/10–16 

Juventus – Sampdoria  26/10–16 

Juventus – Napoli  29/10–16 

Chievo – Juventus  6/11–16 

Juventus – Pescara  19/11–16 

Genoa – Juventus  27/11–16 

Juventus – Atalanta  3/12–16 

Torino – Juventus  11/12–16 

Juventus – Roma  17/12–16 

Crotone – Juventus  22/12–16 

Juventus – Bologna  8/1–17 

Fiorentina – Juventus  15/1–17 

Juventus – Lazio  22/1–17 

Sassuolo – Juventus  29/1–17 

Juventus – Inter  5/2–17  

Cagliari – Juventus  12/2–17 

Juventus – Palermo  19/2–17 
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Juventus – Empoli  26/2–17 

Udinese – Juventus  5/3–17 

Juventus – Milan  12/3–17 

Sampdoria – Juventus  19/3–17 

Napoli – Juventus  2/4–17 

Juventus – Chievo  9/4–17 

Pescara – Juventus  15/4–17 

Juventus – Genoa  23/4–17 

Atalanta – Juventus  30/4–17 

Juventus – Torino  7/5–17 

Roma – Juventus  14/5–17 

Juventus – Crotone  21/5–17 

Bologna – Juventus  28/5–17 

 

 

Matcher Roma Datum  

Roma – Udinese  20/8–16 

Cagliari – Roma  28/8–16 

Roma – Sampdoria  11/9–16 

Fiorentina – Roma  18/9–16 

Roma – Crotone  21/9–16 

Torino – Roma  25/9–16 

Roma – Inter  2/10–16 

Napoli – Roma  15/10–16 

Roma – Palermo  23/10–16 

Sassuolo – Roma  26/10–16 

Empoli – Roma  30/10–16 

Roma – Bologna  6/11–16 

Atalanta – Roma 20/11–16 

Roma – Pescara  27/11–16 

Lazio – Roma  4/12–16 

Roma – Milan  12/12–16 
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Juventus – Roma  17/12–16 

Roma – Chievo  22/12–16 

Genoa – Roma  8/1–17 

Udinese – Roma 15/1–17 

Roma – Cagliari  22/1–17 

Sampdoria – Roma  29/1–17 

Roma – Fiorentina 5/2–17 

Crotone – Roma  12/2–17 

Roma – Torino  19/2–17 

Inter – Roma  26/2–17 

Roma – Napoli  5/3–17 

Palermo – Roma  12/3–17 

Roma – Sassuolo  19/3–17 

Roma – Empoli  2/4–17 

Bologna – Roma  9/4–17 

Roma – Atalanta  15/4–17 

Pescara – Roma  23/4–17 

Roma – Lazio  30/4–17 

Milan – Roma  7/5–17 

Roma – Juventus  14/5–17 

Chievo – Roma  21/5–17 

Roma – Genoa  28/5–17 

 

 

Matcher Pescara Datum 

Pescara – Napoli  21/8–16 

Sassuolo – Pescara  28/8–16 

Pescara – Inter  11/9–16 

Lazio – Pescara  17/9–16 

Pescara – Torino  21/9–16 

Genoa – Pescara  25/9–16 

Pescara – Chievo  1/10–16 
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Pescara – Sampdoria  15/10–16  

Udinese – Pescara  23/10–16 

Pescara – Atalanta  26/10–16 

Milan – Pescara  30/10–16 

Pescara – Empoli  6/11–16 

Juventus – Pescara  19/11–16 

Roma – Pescara  27/11–16 

Pescara – Cagliari  4/12–16 

Crotone – Pescara  10/12–16 

Pescara – Bologna  18/12–16 

Palermo – Pescara  22/12–16 

Pescara – Fiorentina  8/1–17 

Napoli – Pescara  15/1–17 

Pescara – Sassuolo  22/1–17 

Inter – Pescara  29/1–17 

Pescara – Lazio  5/2–17  

Torino – Pescara  12/2–17 

Pescara – Genoa  19/2–17 

Chievo – Pescara  26/2–17 

Sampdoria – Pescara  5/3–17 

Pescara – Udinese  12/3–17 

Atalanta – Pescara  19/3–17 

Pescara – Milan  2/4–17 

Empoli – Pescara  9/4–17 

Pescara – Juventus  15/4–17 

Pescara – Roma  23/4–17 

Cagliari – Pescara  30/4–17 

Pescara – Crotone  7/5–17 

Bologna – Pescara  14/5–17 

Pescara – Palermo  21/5–17 

Fiorentina – Pescara  28/5–17 
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Matcher Palermo Datum 

Palermo – Sassuolo  21/8–16 

Inter – Palermo  28/8–16 

Palermo – Napoli  10/9–16 

Crotone – Palermo  18/9–16 

Atalanta – Palermo  21/9–16 

Palermo – Juventus  24/9–16 

Sampdoria – Palermo  2/10–16 

Palermo – Torino  17/10–16  

Roma – Palermo  23/10–16 

Palermo – Udinese  27/10–16 

Cagliari – Palermo  31/10–16 

Palermo – Milan  6/11–16 

Bologna – Palermo  20/11–16 

Palermo – Lazio  27/11–16 

Fiorentina – Palermo  4/12–16 

Palermo – Chievo  11/12–16 

Genoa – Palermo  18/12–16 

Palermo – Pescara  22/12–16 

Empoli – Palermo  8/1–17 

Sassuolo – Palermo  15/1–17 

Palermo – Inter  22/1–17 

Napoli – Palermo  29/1–17 

Palermo – Crotone  5/2–17  

Palermo – Atalanta  12/2–17 

Juventus – Palermo  19/2–17 

Palermo – Sampdoria  26/2–17 

Torino – Palermo  5/3–17 

Palermo – Roma  12/3–17 

Udinese – Palermo  19/3–17 

Palermo – Cagliari  2/4–17 

Milan – Palermo  9/4–17 
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Palermo – Bologna  15/4–17 

Lazio – Palermo  23/4–17 

Palermo – Fiorentina  30/4–17 

Chievo – Palermo  7/5–17 

Palermo – Genoa  14/5–17 

Pescara – Palermo  21/5–17 

Palermo – Empoli  28/5–17 

 

 

Matcher Chelsea Datum 

Chelsea – West Ham United  15/8–16 

Watford – Chelsea  20/8–16 

Chelsea – Burnley  27/8–16 

Swansea City – Chelsea  11/9–16 

Chelsea – Liverpool  16/9–16 

Arsenal – Chelsea  24/9–16 

Hull city – Chelsea  1/10–16 

Chelsea – Leicester City  15/10–16  

Chelsea – Manchester United  23/10–16 

South Hampton – Chelsea  30/10–16 

Chelsea – Everton  5/11–16 

Middlesbrough – Chelsea  20/11–16 

Chelsea – Tottenham Hotspurs  26/11–16 

Manchester City – Chelsea  3/12–16 

Chelsea – West Bromwich Albion  11/12–16 

Sunderland – Chelsea  14/12–16 

Crystal Palace – Chelsea  17/12–16 

Chelsea – Bournemouth  26/12–16 

Chelsea – Stoke City   31/12–16 

Tottenham Hotspurs – Chelsea   4/1–17 

Leicester City – Chelsea  14/1–17 

Chelsea – Hull city  22/1–17 
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Liverpool – Chelsea  31/1–17  

Chelsea – Arsenal  4/2–17 

Burnley – Chelsea  12/2–17 

Chelsea – Swansea City   25/2–17 

West Ham United – Chelsea  6/3–17 

Stoke City – Chelsea  18/3–17 

Chelsea – Crystal Palace  1/4–17 

Chelsea – Manchester City   5/4–17 

Bournemouth – Chelsea  8/4–17 

Manchester United – Chelsea  16/4–17 

Chelsea – South Hampton  25/4–17 

Everton – Chelsea  30/4–17 

Chelsea – Middlesbrough  8/5–17 

West Bromwich Albion – Chelsea  12/5–17 

Chelsea – Watford  15/5–17 

Chelsea – Sunderland  21/5–17 

 

 

Matcher Tottenham Hotspur Datum 

Everton - Tottenham Hotspur  13/8–16 

Tottenham Hotspur – Crystal Palace  20/8–16 

Tottenham Hotspur – Liverpool  27/8–16 

Stoke City - Tottenham Hotspur  10/9–16 

Tottenham Hotspur – Sunderland 18/9–16 

Middlesbrough - Tottenham Hotspur  24/9–16 

Tottenham Hotspur – Manchester City  2/10–16 

West Bromwich Albion - Tottenham 

Hotspur  

15/10–16  

Bournemouth - Tottenham Hotspur  22/10–16 

Tottenham Hotspur – Leicester City  29/10–16 

Arsenal - Tottenham Hotspur  6/11–16 

Tottenham Hotspur – West Ham United  19/11–16 

Chelsea - Tottenham Hotspur  26/11–16 
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Tottenham Hotspur – Swansea City   3/12–16 

Manchester United - Tottenham Hotspur  11/12–16 

Tottenham Hotspur – Hull City  14/12–16 

Tottenham Hotspur – Burnley  18/12–16 

South Hampton - Tottenham Hotspur  28/12–16 

Watford - Tottenham Hotspur  1/1–17 

Tottenham Hotspur – Chelsea  4/1–17 

Tottenham Hotspur – West Bromwich 

Albion  

14/1–17 

Manchester City - Tottenham Hotspur  21/1–17 

Sunderland - Tottenham Hotspur  31/1–17  

Tottenham Hotspur – Middlesbrough 4/2–17 

Liverpool - Tottenham Hotspur  11/2–17 

Tottenham Hotspur – Stoke City  26/2–17 

Tottenham Hotspur – Everton  5/3–17 

Tottenham Hotspur – South Hampton  19/3–17 

Burnley - Tottenham Hotspur  1/4–17 

Swansea City - Tottenham Hotspur  5/4–17 

Tottenham Hotspur – Watford  8/4–17 

Tottenham Hotspur – Bournemouth  15/4–17 

Crystal Palace - Tottenham Hotspur  26/4–17 

Tottenham Hotspur – Arsenal  30/4–17 

West Ham United - Tottenham Hotspur  5/5–17 

Tottenham Hotspur – Manchester United  14/5–17 

Leicester City - Tottenham Hotspur  18/5–17 

Hull City - Tottenham Hotspur  21/5–17 

 

 

Matcher Sunderland Datum 

Manchester City – Sunderland  13/8–16 

Sunderland – Middlesbrough  21/8–16 

South Hampton – Sunderland  27/8–16 

Sunderland – Everton  12/9–16 
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Tottenham Hotspur – Sunderland  18/9–16 

Sunderland – Crystal Palace  24/9–16 

Sunderland – West Bromwich Albion  1/10–16 

Stoke City – Sunderland  15/10–16  

West Ham United – Sunderland  22/10–16 

Sunderland – Arsenal  29/10–16 

Bournemouth – Sunderland   5/11–16 

Sunderland – Hull City  19/11–16 

Liverpool – Sunderland  26/11–16 

Sunderland – Leicester City  3/12–16 

Swansea City – Sunderland  10/12–16 

Sunderland – Chelsea  14/12–16 

Sunderland – Watford  17/12–16 

Manchester United – Sunderland  26/12–16 

Burnley – Sunderland  31/12–16 

Sunderland – Liverpool  2/1–17 

Sunderland – Stoke City 14/1–17 

West Bromwich Albion – Sunderland  21/1–17 

Sunderland – Tottenham Hotspur 31/1–17  

Crystal Palace – Sunderland  4/2–17 

Sunderland – South Hampton  11/2–17 

Everton – Sunderland  25/2–17 

Sunderland – Manchester City  5/3–17 

Sunderland – Burnley  18/3–17 

Watford – Sunderland  1/4–17 

Leicester City – Sunderland  4/4–17 

Sunderland – Manchester United  9/4–17 

Sunderland – West Ham United  15/4–17 

Middlesbrough – Sunderland  26/4–17 

Sunderland – Bournemouth  29/4–17 

Hull City – Sunderland  6/5–17 

Sunderland – Swansea City  13/5–17 
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Arsenal – Sunderland  16/5–17 

Chelsea – Sunderland  21/5–17 

  

 

Matcher Middlesbrough Datum 

Middlesbrough – Stoke City  13/8–16 

Sunderland – Middlesbrough  21/8–16 

West Bromwich Albion – Middlesbrough  28/8–16 

Middlesbrough – Crystal Palace  10/9–16 

Everton – Middlesbrough  17/9–16 

Middlesbrough – Tottenham Hotspur 24/9–16 

West Ham United – Middlesbrough  1/10–16 

Middlesbrough – Watford  16/10–16  

Arsenal – Middlesbrough  22/10–16 

Middlesbrough – Bournemouth  29/10–16 

Manchester City – Middlesbrough  5/11–16 

Middlesbrough – Chelsea  20/11–16 

Leicester City – Middlesbrough  26/11–16 

Middlesbrough – Hull City  5/12–16 

South Hampton – Middlesbrough  11/12–16 

Middlesbrough – Liverpool  14/12–16 

Middlesbrough – Swansea City  17/12–16 

Burnley – Middlesbrough  26/12–16 

Manchester United – Middlesbrough  31/12–16 

Middlesbrough – Leicester City 2/1–17 

Watford – Middlesbrough  14/1–17 

Middlesbrough – West Ham United  21/1–17 

Middlesbrough – West Bromwich Albion  31/1–17  

Tottenham Hotspur – Middlesbrough  4/2–17 

Middlesbrough – Everton  11/2–17 
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Crystal Palace – Middlesbrough  25/2–17 

Stoke City – Middlesbrough  4/3–17 

Middlesbrough – Manchester United  19/3–17 

Swansea City – Middlesbrough  2/4–17 

Hull City – Middlesbrough  5/4–17 

Middlesbrough – Burnley  8/4–17 

Middlesbrough – Arsenal  17/4–17 

Bournemouth – Middlesbrough  22/4–17 

Middlesbrough – Sunderland 26/4–17 

Middlesbrough – Manchester City  30/4–17 

Chelsea – Middlesbrough  8/5–17 

Middlesbrough – South Hampton  13/5–17 

Liverpool – Middlesbrough  21/5–17 

 

 

Matcher Real Madrid Datum  

Real Sociedad – Real Madrid  21/8–16 

Real Madrid – Celta de Vigo  27/8–16 

Real Madrid – Osasuna  10/9–16 

Espanyol – Real Madrid  18/9–16  

Real Madrid – Villarreal  21/9–16 

Las Palmas – Real Madrid  24/9–16 

Real Madrid – Eibar  2/10–16 

Real Betis – Real Madrid  15/10–16 

Real Madrid – Athletic Club  23/10–16  

Alaves – Real Madrid  29/10–16 

Real Madrid – Leganes  6/11–16 

Atletico de Madrid – Real Madrid  19/11–16 

Real Madrid – Sporting de Gijon  26/11–16 

Barcelona – Real Madrid  3/12–16 

Real Madrid – Deportivo de La Coruna 10/12–16 



46 

 

Real Madrid – Granada CF  7/1–17 

Sevilla – Real Madrid  15/1–17 

Real Madrid – Malaga  21/1–17  

Real Madrid – Real Sociedad  29/1–17 

Osasuna – Real Madrid  11/2–17 

Real Madrid – Espanyol  18/2–17 

Valencia CF– Real Madrid  22/2–17 

Villareal – Real Madrid  26/2–17 

Real Madrid – Las Palmas  1/3–17 

Eibar – Real Madrid  4/3–17 

Real Madrid –Real Betis  12/3–17 

Athletic Club – Real Madrid  18/3–17 

Real Madrid – Alaves  2/4–17 

Leganes – Real Madrid  5/4–17 

Real Madrid – Atletico de Madrid   8/4–17 

Sporting de Gijon – Real Madrid  15/4–17 

Real Madrid – Barcelona  23/4–17 

Deportivo de La Coruna – Real Madrid  26/4–17 

Real Madrid – Valencia CF 29/4–17 

Granada CF – Real Madrid  6/5–17 

Real Madrid – Sevilla  14/5–17 

Celta de Vigo– Real Madrid  17/5–17 

Malaga – Real Madrid  21/5–17 

 

 

Matcher Barcelona Datum  

Barcelona – Real Betis  20/8–16 

Athletic Club–  Barcelona 28/8–16 

FC Barcelona – Alaves                                                      

Leganes - FC Barcelona 

10/9–16 

17/9–16  

Barcelona – Atletico de Madrid  21/9–16  

Sporting de Giljon - Barcelona 24/9–16  
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Celta de Vigo - FC Barcelona 2/10–16 

Barcelona – Deportivo de La Coruna  15/10–16 

Valencia CF - Barcelona 22/10–16  

Barcelona – Granada CF 29/10–16 

Sevilla - Barcelona  6/11–16  

Barcelona – Malaga  19/11–16 

Real Sociedad - Barcelona  27/11–16 

Barcelona – Real Madrid  3/12–16 

Osasuna - Barcelona 10/12–16 

Barcelona – Espanyol  18/12–16 

Villarreal - Barcelona  8/1–17 

Barcelona – Las Palmas  14/1–17 

Eibar - Barcelona  22/1–17 

Real Betis - Barcelona 29/1–17 

Barcelona – Athletic Club   4/2–17 

Alaves - Barcelona  11/2–17 

Barcelona – Leganes  19/2–17 

Atletico de Madrid - Barcelona  26/2–17 

Barcelona – Sporting de Giljon  1/3–17 

Barcelona – Celta de Vigo 4/3–17 

Deportivo de La Coruna - Barcelona  12/3–17 

Barcelona – Valencia CF 19/3–17 

Granada CF- Barcelona  2/4–17 

Barcelona – Sevilla  5/4–17 

Malaga - Barcelona  8/4–17 

Barcelona –Real Sociedad  15/4–17 

Real Madrid - Barcelona  23/4–17 

Barcelona – Osasuna  26/4–17 

Espanyol - Barcelona  29/4–17 

Barcelona – Villarreal  6/5–17 

Las Palmas - Barcelona  14/5–17 

Barcelona – Eibar  21/5–17 
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Matcher Granada CF Datum 

Granada FC – Villarreal 20/8–16  

Las Palmas – Granada FC 28/8–16 

Granada FC – Eibar  11/9–16 

Real Betis - Granada FC  16/9–16 

Granada FC – Athletic Club 21/9–16 

Alaves - Granada FC  26/9–16 

Granada FC – Leganes  1/10–16 

Atletico de Madrid - Granada FC  15/10–16 

Granada FC- Sporting de Gijon  22/10–16 

Barcelona - Granada FC  29/10–16  

Granada FC – Deportivo de La Coruna 5/11–16 

Valencia CF - Granada FC  20/11–16 

Celta de Vigo- Granada FC  27/11–16 

Granada FC – Sevilla  3/12–16 

Malaga - Granada FC  9/12–16 

Granada FC – Real Sociedad  17/12–16 

Real Madrid - Granada FC  7/1–17 

Granada FC – Osasuna  15/1–17 

Espanyol - Granada FC  21/1–17 

Villarreal - Granada FC  28/1–17 

Granada FC – Las Palmas  6/2–17 

Eibar - Granada FC  13/2–17 

Granada FC – Real Betis  17/2–17 

Athletic Club- Granada FC  26/2–17 

Granada FC- Alaves  1/3–17  

Leganes - Granada FC  4/3–17 

Granada FC – Atletico de Madrid  11/3–17 

Sporting de Gijon – Granada FC 19/3–17 

Granada FC – Barcelona  2/4–17 

Deportivo de La Coruna- Granada FC  5/4–17 

Granada FC – Valencia CF 9/4–17 
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Granada FC – Celta de Vigo 16/4–17 

Sevilla - Granada FC  21/4–17 

Granada FC – Malaga  25/4–17 

Real Sociedad - Granada FC  29/4–17 

Granada FC – Real Madrid  6/5–17 

Osasuna - Granada FC  13/5–17 

Granada FC – Espanyol  19/5–17 

 

 

Matcher Osasuna Datum 

Malaga – Osasuna  19/8–16 

Osasuna – Real Sociedad  27/8–16  

Real Madrid – Osasuna  10/9–16 

Osasuna – Celta de Vigo  18/9–16 

Osasuna – Espanyol  22/9–16 

Villarreal – Osasuna  25/9–16 

Osasuna – Las Palmas  1/10–16 

Eibar – Osasuna  17/10–16 

Osasuna – Real Betis  21/10–16 

Athletic Club– Osasuna  30/10–16 

Osasuna – Alaves  5/11–16 

Leganes – Osasuna  21/11–16 

Osasuna – Atletico de Madrid  27/11–16 

Sporting de Gijon – Osasuna   4/12–16 

Osasuna – Barcelona  10/12–16 

Deportivo de La Coruna– Osasuna  18/12–16 

Osasuna – Valencia CF 9/1–17 

Granada CF – Osasuna  15/1–17 

Osasuna – Sevilla  22/1–17 

Osasuna – Malaga  27/1–17 

Real Sociedad – Osasuna  5/2–17 

Osasuna – Real Madrid  11/2–17 
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Celta de Vigo – Osasuna  19/2–17 

Espanyol – Osasuna  26/2–17 

Osasuna – Villarreal  1/3–17 

Las Palmas – Osasuna  5/3–17 

Osasuna – Eibar  13/3–17 

Real Betis – Osasuna  18/3–17 

Osasuna – Athletic Club  1/4–17 

Alaves – Osasuna  5/4–17 

Osasuna – Leganes  9/4–17 

Atletico de Madrid– Osasuna  15/4–17 

Osasuna – Sporting de Gijon  22/4–17 

Barcelona – Osasuna  26/4–17 

Osasuna – Deportivo de La Coruna  30/4–17 

Valencia CF – Osasuna  7/5–17 

Osasuna – Granada CF 13/5–17 

Sevilla – Osasuna  20/5–17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Bilaga 4 – Topplagens respektive bottenlagens skott kopplat till zoner 

Nedan visas de topplagens respektive bottenlagens skott kopplat till zoner. 

Tabell 3 – Tabellen visar topplagens respektive bottenlagens skott som resulterar i mål i förhållande till zon, där 

både antal och procentuell uträkning visas.   

Zon Antal            

Topplag 

Procent          

Topplag 

Antal         

Bottenlag 

Procent        

Bottenlag 

1.1 0 0% 0 0% 

1.2 0 0% 0 0% 

2.1 1 0,20% 1 0,57% 

2.2 37 7,46% 7 4,02% 

2.3 37 7,46% 13 7,47% 

2.4 0 0% 0 0% 

3.1 1 0,20% 1 0,57% 

3.2 154 31,05% 53 30,46% 

3.3 169 34,07% 56 32,18% 

3.4 1 0,20% 0 0% 

4.1 55 11,09% 18 10,34% 

4.2 41 8,27% 25 14,37% 

5.1 0 0% 0 0% 

Totalt 496 100% 174 100% 
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Tabell 4 – Tabellen visar topplagens respektive bottenlagens skott som går på mål men inte resulterar i mål i 

förhållande till zon, där både antal och procentuell uträkning visas.   

Zon Antal           

Topplag 

Procent          

Topplag 

Antal         

Bottenlag 

Procent        

Bottenlag 

1.1 2 0,23% 3 0,60%  

1.2 1 0,12% 0 0% 

2.1 3 0,35% 1 0,20% 

2.2 156 18,20% 107 21,49% 

2.3 166 19,37% 106 21,29% 

2.4 1 0,12% 1 0,20% 

3.1 6 0,70% 2 0,40% 

3.2 253 29,52% 136 27,31% 

3.3 221 25,79% 119 23,90% 

3.4 1 0,12%  1 0,20% 

4.1 17 1,98% 14 2,81% 

4.2 28 3,27% 7 1,41% 

5.1 2 0,23% 1 0,20% 

Totalt 857 100% 498 100% 
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Tabell 5 – Tabellen visar topplagens respektive bottenlagens skott som går utanför mål i förhållande till zon, där 

både antal och procentuell uträkning visas.   

Zon  Antal           

Topplag 

Procent          

Topplag 

Antal         

Bottenlag 

Procent        

Bottenlag 

1.1 1 0,09% 5 0,67% 

1.2 2 0,18% 4 0,54% 

2.1 2 0,18% 3 0,40% 

2.2 272 25,00% 223 29,93% 

2.3 260 23,90% 220 29,53% 

2.4 2 0,18% 2 0,27% 

3.1 3 0,28% 0 0% 

3.2 252 23,16% 129 17,32% 

3.3 246 22,61% 134 17,99% 

3.4 2 0,18% 2 0,27% 

4.1 18 1,65% 10 1,34% 

4.2 24 2,21% 10 1,34% 

5.1 4 0,37% 3 0,40%  

Totalt 1088 100% 745 100% 
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Tabell 6 – Tabellen visar topplagens respektive bottenlagens skott som blockeras av motståndare i förhållande 

till zon, där både antal och procentuell uträkning visas.  

  

Zon  Antal           

Topplag 

Procent          

Topplag 

Antal         

Bottenlag 

Procent        

Bottenlag 

1.1 1 0,12% 0 0% 

1.2 0 0% 1 0,17% 

2.1 4 0,48% 2 0,34% 

2.2 224 26,76% 159 26,63% 

2.3 213 25,45% 160 26,80% 

2.4 1 0,12% 0 0% 

3.1 0 0% 3 0,50% 

3.2 184 21,98% 130 21,78% 

3.3 195 23,30% 135 22,61% 

3.4 0 0% 1 0,17% 

4.1 7 0,84% 5 0,84% 

4.2 8 0,96% 1 0,17% 

5.1 0 0% 0 0% 

Totalt 837 100% 597 100%  

 


