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1 Bakgrund 
Manchester United kallas för ”the red machine”. Detta smeknamn har sina orsaker. Ända sedan 

Premier League (engelska förstaligan) bildades 19921 och Champions League 1993 har man 

vunnit 11 ligatitlar och 2 europatitlar (plus ytterligare en final). En man står bakom det hela. Sir 

Alex Ferguson har varit Manager för klubben sedan 1986 och ståtar sammanlagt med 35 vunna 

titlar med klubben, både internationella och nationella.2

 

 Hur har då denna succé uppstått? I det 

här fallet är jag intresserad av de taktiska bitarna.  

När man tittar på en fotbollsmatch tror jag alla kan leva sig in i känslorna. Man hejar på det 

egna laget och ser ofördelaktigheter både hos motståndare och domare och min känsla efter 18 

år i fotbollen är att väldigt få egentligen gör någon större reflektion kring vad som händer på 

planen, kanske mer än att ens eget lag får 3 poäng ”at the end of the day”. 

  

Som tur är finns det vetenskap även på detta område. I en utarbetad analys av VM - 

turneringarna 1990 och 1994 med hjälp av olika universitet har forskarna Mike Hughes och Ian 

Franks återgivit det tidigare forskning har visat. Det vill säga att mål i fotboll sällan görs genom 

långa spelsekvenser utan sker genom 1-4 passningar och sedan avslut. Man kommer även fram 

till att en stark bidragande orsak till om laget var framgångsrikt eller inte i dessa turneringar var 

huruvida man kunde komma till avslut eller ej i sina passningssekvenser.3

Även senare analyser från europamästerskapen 2008 I Schweiz/Österrike bekräftar att 

matcherna avgörs genom lagens skicklighet med bollen.
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Dock så skapas ju inte alla mål på det här sättet. Fysiologen Ken Bray menar i sin bok ”How to 

score- Science and the Beautiful game” att fasta situationer (inkast, hörnor, frisparkar och 

straffar) verkligen inte får underskattas. Undersökningar från VM - turneringarna 1990, 1994 

och 1998 visar på att 32 % (1990) 25 % (1994) och 32 % (1998) mål blev till inom ramarna för 

fasta situationer (inkast, hörnor, frisparkar och straffar i det här fallet). Detta är något jag 

personligen tycker man verkligen bör uppmärksamma, då det handlar om minst vart 4:e mål vid 

dessa betydelsefulla tillfällen.5

 

 

                                                 
1 http://www.premierleague.com/page/History/0,,12306,00.html 
2 http://www.premierleague.com/page/History/0,,12306,00.html 
3 Mike Huges et al., Analysis of passning sequences, shots and goals in soccer, Journal of SportsSciences (2005), Vol. 23 Issue 5, s. 509-514  
4 Alen Kapidžic, Ervin Becirovic, Jasmin Imamovic, Situational efficiency analysis of the teams that  participated  in 2008 European football championschip, Serbian 

Journal of Sports Sciences (2008), Vol. 6 Issue 1&2, s. 39-43 

5 Ken Bray, How to score - science and the beautiful game, Granata Books, London (2005), s. 153-162 
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Den statistik som jag som tränare för ett lag nästan tycker är mest intressant är varifrån och hur 

målen görs. Ken Bray hänvisar i sin bok till en omfattande undersökning av fysiologerna John 

Cohen och E.J. Dearnely. Denna visar på att chansen att göra mål drastiskt sjunker ju längre ut 

från mål skottet tas och skott över 30 meter resulterar sällan i mål. Överlägset bäst chans till 

mål, enligt undersökningen, är skott 8 till 16 meter från mål.6

 

  Det vill säga straffområdet. Detta 

stämmer bra in på det jag hört då jag bland annat i SVFF ”Bas-2-utbildning” fick höra av 

instruktörerna att 60 % av alla mål görs inne i ”Boxen” (målområdet + en lika stor yta utanför 

detta, i straffområdet). 

Allt detta tror jag kan göra vilken fotbollsälskare som helst intresserad och jag vill genom mina 

frågeställningar, metod, resultat och diskussion göra en taktikanalys kring några av Manchester 

Uniteds matcher och försöka utröna om det finns något generellt mönster i hur de väljer att 

anfalla och därigenom kanske kunna förstå lite av deras storhet som fotbollslag.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att ta reda på hur Manchester United, i de matcher jag följer dem, 

skapar sina målchanser samt hur de går tillväga när de anfaller. 

 

Följande frågor ska besvaras i de matcher jag följer Manchester United: 

1. Hur många inlägg sker i varje match och hur många gånger kommer man till avslut? 

2. Hur många ”instick” skapas i varje match och hur många gånger kommer man till avslut? 

3. Hur många ”distansskott” uppstår varje match och hur många gånger får man dessa mot 

mål? 

4. Hur många kontringar skapas i varje match och hur många gånger kommer man till avslut? 

 

2 Metod 
För att genomföra detta arbete har jag valt ut tre stycken matcher för videoanalys: 

1. Manchester United – Roma, kvartsfinal Champions League, andra matchen (2007-04-10) 

2. Manchester United – Milan, semifinal Champions League, första matchen (2007-04-25) 

3. Manchester United – Milan, semifinal Champions League, andra matchen (2007-05-03) 

 

                                                 
6 Ken Bray, How to score - science and the beautiful game, Granata Books, London (2005), s. 153-162 
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Dessa matcher valdes ut då de representerar syftet för min undersökning. De är matcher som 

ligger nära i tiden, är ovanligt nog tillgängliga får återblick, och framförallt representerar olika 

matchbilder. I Den första matchen mot Roma vinner Man Utd med hela 7 -1, i första 

semifinalen mot Milan tappar Man Utd en 2-1 ledning men spelar sig sen upp till vinst 3-2 

medan i den tredje matchen så blir Man Utd utspelade och förlorar 0 -3. Detta trots att man i 

alla fall i perioder skapar en del avslut. I och med att jag väljer matcher med väldigt spritt utfall 

för Man Utd så hoppas jag få större validitet i mitt utslag för studien jämfört med om jag bara 

tagit vinstmatcher med t ex 5-0 mot något lag i andraligan. På så sätt hoppas jag komma 

närmare mitt syfte att i de här matcherna tolka Man Utds totala anfallsspel för att kunna ge en 

så god analys som möjligt inom frågeställningarnas ramar. 

 

3 Resultat 
 

1. Manchester United – Roma 7-1 (4-0) 

Sammanlagda avslut inom kriterierna = 24 st 

Distanskott: 9 st varav två mål, 37 % av avsluten i matchen 

Instick: 5 st varav ett mål, 21 % av avsluten i matchen 

Inlägg: 6 st varav två mål, 25 % av avsluten i matchen 

Kontring: 4 st varav ett mål, 16 % av avsluten i matchen 

 
 

 

 

 

Man U - Roma, 7-1 (4-0)
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2. Manchester United – Milan, första semifinalen 3-2 (1-2) 

Sammanlagda avslut inom kriterierna = 27 st 

Distanskott: 10 st, 37 % av avsluten i matchen 

Instick: 5 st varav ett mål, 19 % av avsluten i matchen 

Inlägg: 9 st varav ett mål, 33 % av avsluten i matchen 

Kontring: 3 st varav ett mål, 11 % av avsluten i matchen 

 
 

3. Milan – Manchester United, andra semifinalen 3-0 (2-0) 

Sammanlagda avslut inom kriterierna = 23 st 

Distanskott: 5 st, 22 % av avsluten i matchen 

Instick: 4 st, 17 % av avsluten i matchen 

Inlägg: 12 st, 52 % av avsluten i matchen 

Kontring: 2 st, 9 % av avsluten i matchen 

 

Man U - Milan, 3-2 (1-2)
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4 Diskussion 

4.1 Metoddiskussion  
Några källkritiska aspekter bör nämnas. 

På grund av arbetes begränsade form, avseende tillgång till material och tid, är endast ett fåtal 

matcher analyserade. Möjligheten till annat utfall om kanske 100 matcher hade analyserats får 

inte underskattas. Att exakt avgöra vad som är avslut och inte är svårt. Kanske har en till synes 

lös passning mot mål som försvararna tidigt fångar upp haft ett anat syfte, om du frågar 

utövaren, men att han kom lite fel till bollen osv. Även om avgränsningarna har som syfte att 

vara så tydliga som möjligt utifrån uppgiften så finns såklart alla möjligheter till feltolkningar 

kring inom vilken kategori något faller in i. Har till exempel ett inlägg som skjuts in stenhårt 

mot mål från långt håll verkligen syftet att vara ett inlägg eller ska man räkna det som 

distanskott? Ska en kontring fortfarande räknas som en kontring även om den kanske tar 15 

sekunder istället för de avgränsade 10 sekunderna i den här uppgiften? 

Detta är en svårighet man aldrig får underskatta även om jag personligen, när jag gjort denna 

analys, känt klart utifrån definitionerna kring var man ska placera en given händelse i matchen. 

4.2 Diskussion  
Att studera så här pass få matcher innebär att man måste föra med sig en starkt kritisk 

granskning. Att matcherna är valda i samma turnering direkt efter varandra tycker jag har sina 

fördelar då lagets grundspel knappast hinner ändras på några veckor vilket bör innebära att 

resultaten blir mera homogena.  

 

Följande hände kring respektive kategori. 

4.2.1 Distanskott 
Som framgår av resultatredovisningen i kapitel 3 utgjorde distansskott 37 % av avsluten i 

match 1, 37 % av avsluten i match 2 och 22 % av avsluten i match 3. 

 

Med andra ord verkar det som United använder distanskott som en naturlig del i sitt anfallsspel 

vilket ligger nära att tro. I de undersökningar jag refererar till7

                                                 
7 Ken Bray, How to score - science and the beautiful game, Granata Books, London (2005), s. 153-162 

 så menar man att distanskott 

över 30 meter väldigt sällan resulterar i mål. Då kan det verka underligt att man väljer att 

genomföra dem på det sättet. Å andra sidan brukar fotbollsmatcher väldigt sällan sluta med 

stora siffror vilket måste innebära att försvararna, särskilt på toppnivå, är väldigt taktiska och 

svårpasserade. Med andra ord kanske detta snarare är ett utryck för tätt förspel. Vilket innebär 
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att till och med i matcher som United vinner med 7-1 eller 3-2 skulle det inte gå att genomföra 

ett anfallsspel riktat mot till exempel bara instick, då försvaren täpper till ytorna. Detta kan 

också härledas till artiklar (Hughes, 2005) där man menar på att det är så svårt att komma till 

avslut och målchanser på toppnivå samt att enbart bollinnehav inte räcker för framgång. Ett 

karakteristiskt drag för ett framgångsrikt fotbollslag är att de också kommer till avslut. 

Manchester United har med andra ord insett att man måste ”skjuta för att göra mål”. 

I bortamatchen mot Milan minskar distansskotten medan inläggen drastiskt ökar jämfört med 

de andra parametrarna. Jag tolkar det som att man har så pass svårt i den matchen, utifrån 

resultatet, att etablera ett fungerande passningsspel vilket medför att man kommer till mycket 

färre ”rena” avslut. Något som enligt Bray8

4.2.2 Instick  

 bör leda till mindre framgång, vilket det också gör I 

det här fallet. 

Instick utgjorde 21 % av avsluten i match 1, 19 % av avsluten i match 2 och 17 % av avsluten i 

match 3. 

 

Antal Instick befinner sig på ungefär samma nivå i alla tre matcherna. En fullskalig analys kan 

vara svårt att förmedla här men det man kan konstatera är att enligt undersökningen9

4.2.3 Inlägg  

 kring hur 

mål görs så görs de allra flesta mål ”in the box” det vill säga 8-16 m inne i straffområdet. Att då 

använda instick känns klart relevant för att få till en yta att skjuta på. Något som tyder på detta 

är att i de två första matcherna där United lyckas göra mål så ligger distanskott och inlägg klart 

i topp, procentuellt i användning som anfallsvapen. Trots detta så lyckas man, i min tolkning av 

resultaten, ändå göra mål i båda matcherna genom ett instick. Med andra ord känns insticket 

som ett relevant anfallsvapen genom dels sin överraskningsförmåga samt dels att de möjliggör 

avslut inom bevisat farliga ytor. 

Inlägg utgjorde 25 % av avsluten i match 1, 33 % av avsluten i match 2 och 52 % av avsluten i 

match 3. 

 

Inläggen är som synes i match 1 inblandade i 1/4 av avsluten för att i match 2 frambringa 1/3 av 

avsluten och i match 3 vara inblandade i ca 1/2 av avsluten i matchen. Anledningen till detta ser 

jag som att inläggen är det anfallsätt som är mest indirekt. Du ska från en yta, ofta långt från 

mål, vara beroende av en anfallares placering i en farlig yta + att man får räkna med, i alla fall 

                                                 
8 Ken Bray, How to score - science and the beautiful game, Granata Books, London (2005), s. 153-162 
9 ibid 
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på den här nivån, att bollen som slås måste vara exakt där både du och anfallaren räknar med att 

den ska komma.  

Om United ska ha som syfte att komma till avslut, någon annan matchplan vore nästan dum, 

när de anfaller, bör inläggen inte väljas i första hand då det logiskt sett krävs allra mest för att 

ett sådant ska resultera. Detta tycker jag också bevisas i dessa matcher då United använde färre 

inlägg ju bättre matchen gick rent resultatmässigt. Särskilt tydligt blir detta då man i match 3 

förlorar med 3-0 (vilket United sällan gör). Där är inläggen inblandade i ca 50 % av alla avslut.  

Intressant är också att ju mer inlägg United gör procentuellt i sina matcher desto färre mål blir 

det. 

 

Detta tycker jag är ett bevis, i alla fall i dessa matcher, att inläggen fungerar allra bäst som 

avslutskombination där chansen är som störst att:  

1. Bollen går fram  

2. Anfallaren har ett fritt läge nära mål 

3. Inläggspelaren och anfallaren har bra kontakt med varandra.  

Alltså är det lämpligt att göra inlägg bara när det finns goda målchanser.  

 

Ytterligare belägg för detta kan vara kring undersökningarna vad som avgör huruvida ett lag är 

framgångsrikt eller ej i internationella mästerskap10

4.2.4 Kontring 

. Här visas det tydligt att förmågan att 

komma till avslut är viktig. Uniteds framgång i dessa matcher, enligt denna tes, tycker jag man 

kan göra en viss tolkning av i statistiken då ju tuffare motstånd de möter resultatmässigt (och 

med all sannolikhet spelmässigt) måste de, enligt min bedömning, ta till mindre och mindre 

säkra avslutsmetoder för att kunna komma till avslut och därigenom ha möjlighet att vinna 

matchen. 

Kontring utgjorde 16 % av avsluten i match 1, 11 % av avsluten i match 2 och 9 % av avsluten 

i match 3. 

Man kan direkt ifrågasätta varför det var så få kontringar (med definitionen att ligga högst 10 

sek innan avslut) i matcherna. För att vara säker på siffrorna valde jag att granska matcherna en 

gång till, med likvärdigt resultat. En rimlig analys av detta tycker jag kan vara att även om ett 

lag anses prestera efter huruvida de kommer till avslut, så kan det nog vara väldigt svårt att 

klara av det inom 10 sekunder (som oftast blir mindre än så) i högklassiga internationella 

                                                 
10 Alen Kapidžic, Ervin Becirovic, Jasmin Imamovic, Situational efficiency analysis of the teams that  participated  in 2008 European football championschip, Serbian 

Journal of Sports Sciences (2008), Vol. 6 Issue 1&2, s. 39-43 
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matcher. Till och med i match 1 som United vinner ovanligt stort så gör man inte rena 

definierade kontringar särskilt ofta enligt min analys. Som tidigare nämndes kring distansskott 

slutar matcher på denna nivå sällan med stora siffror och det måste rimligtvis innebära att 

försvararna läst på sin läxa hyfsat ändå. Även om United har över 20 avslut/match så resulterar 

normalt väldigt få i mål.  Spelarna på den här nivån är så pass skickliga att de allra enklaste 

alternativen försvinner. Undersökningar11 visar på att de flesta mål görs med 4 passningar eller 

mindre innan avslut. Det tycker jag också stämmer i matcherna med den speciella 

förutsättningen att försvararna rimligtvis är ganska bra på den här nivån och att avsluta är svårt. 

Vilket undersökningen12

 

 om de internationella turneringarna visade där endast de lag som 

klarar av att upprepade gånger komma till avslut under bollinnehav når ända fram. 

 Man kan kanske se det som att målen, även i de här matcherna, kommer till efter runt ca 4 

passningar men möjlighet till ett avslutsläge uppstår sällan genom att bara ”rusa på”, vilket det i 

princip innebär för att passera över 100m fotbollsplan på ca 10 sekunder. Spelarnas kreativa 

hjärnor bör få tänka till lite extra för att skapa avslutslägen vilket rimligtvis då bör innebära lite 

längre bolltransport och väntan på den där ”extra” möjligheten. Detta kan tyckas konstigt då det 

är fotboll på högsta nivå och därför då nästan ”ska” gå snabbt. Faktum är dock att både min 

känsla när jag ser matcherna och statistiken som visas upp tyder på att det krävs något extra för 

att dyrka upp ett försvar på den här nivån (ett stort antal avslut men vanligen få mål). Detta kan 

även forskningen påvisa13

5 Slutsats 

. Däremot kan man konstatera, liksom undersökningarna kring VM-

turneringarna tog upp tidigare, att påståendet korta anfall har stora möjligheter att lyckas verkar 

stämma. Trots att dessa ”kontringar” genomfördes endast vid runt 10-15% av anfallen inbar de 

mål i två av matcherna. Vilket procentuellt gör detta till det mest effektiva anfallsättat i de av 

de granskade matcherna där United gjorde mål.  

Även om det ur arbetets begränsade metod och form varit svårt att granska United på det här 

sättet tycker jag ändå att undersökningen givit klarheter. Att fotbollsforskning både går att 

tillämpa och har viktiga referenser till vad som sker på planen tycker jag tydligt står klart. 

Förmodligen förstår Sir Alex detta bättre än någon annan och även om United själva hamnar i 

”sannolikhetsfällor” i vissa situationer så anser jag att managerns förmåga till utveckling, 

mångfald och anpassning gör laget unikt. Särskilt intressant med undersökningen tycker jag är 

hur United både lyckas göra mål samt komma till farliga avslut på många skiljda sätt i de olika 

                                                 
11 Mike Huges et al., Analysis of passning sequences, shots and goals in soccer, Journal of SportsSciences (2005), Vol. 23 Issue 5, s. 509-514 
12 Ken Bray, How to score - science and the beautiful game, Granata Books, London (2005), s. 153-162 
13 Mike Huges et al., Analysis of passning sequences, shots and goals in soccer, Journal of SportsSciences (2005), Vol. 23 Issue 5, s. 509-514 
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matcherna och verkligen utnyttja detta till fullt beroende på matchbild. Detta anser jag är ytterst 

ovanligt i den något traditionsbundna engelska fotbollen och det är inte för inte Sir Alex vunnit 

11 ligatitlar. Slutligen tycker jag det var intressant att teori och praktik stämde så bra överens 

mellan tidigare forskning och resultat om man granskade det noggrant. Även om det kan vara 

svårt att uppnå Sir Alex segersviter tror jag även en och annan ”coachsupporter” skulle kunna 

få ut några till % av sitt ”talanglösa” lag genom taktiskt praktiserande av liknande 

studieresultat. På högre nivå blir det nog också nödvändigt då konkurrensen hårdnar och det där 

”lilla extra” behövs vilket mina studier visar på. Kanske något för svensk fotboll om den har 

som ambition att bli lika framgångsrik som Sir Alex. 

6 Definitioner och uttryck: 

6.1 Förkortningar 
UEFA = Europeiska fotbollsorganisationen 

Man United = Allmänt vedertagen förkortning av Manchester United 

United = Allmänt vedertagen förkortning av Manchester United “There is only one United…” 

SVFF = Svenska fotbollsförbundet 

6.2 Definitioner 
Avslut innebär ett skott/passning som: 

• Går i mål 

• Utanför mål förbi parallella mållinjen 

• Blockeras av försvarare 

• På mål och räddas/målställning 

 

Följande begrepp används i uppsatsen: 

• Inlägg representerar högre eller lägre inslagna bollar snett ifrån sidan med syfte att 

assistera en medspelare med bollen 

• Instick representerar kortare passar slagna med syfte att penetrera försvaret för att kunna 

skapa farliga målsituationer för det egna laget 

• Kontring i det här avseendet innebär ett anfall kring högst 10 sekunder från första 

bolltouchen/bollerövringen till sista bolltouch/avslut 

• Distanskott innebär ett avslut med syfte att skjuta mot mål längre ut än 

straffområdesgränsen 

 



 

Bilaga 1, Käll- och litteratursökning 
 

Frågeställningar: Här skriver du uppsatsens frågeställningar. 

 

 

VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  

Ämnesord Synonymer 

Manchester United, taktik, football/soccer science  

 

VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  

Dessa har jag valt eftersom jag tror man måste vara hyfsat specifik då det finns mycket och söka på och 

en bra kategorisering kan vara vad man vill söka på samt vilken sport. 

 

HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 

Databas Söksträng Antal  

träffar 

Antal relevanta 

träffar 

DiVa 

SPORTdiscuss 

OREAGONpdf 

 31 

3-4 

0 

3 

+200 000 

Framgick ej 

 

KOMMENTARER:  

Tyvärr var biblioteket delvis stängt för ombyggnad så en del material var bortplockat + att en del 

litteratur saknades så jag kunde endast få ut en del av den litteraturen jag eftersökte. 
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