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Abstrakt 
Inledning: Fotbollsmålvakten har en speciell position och genom noggrann analys av 
denna roll skapas kunskap om hur träning bör bedrivas och därmed skapa de bästa 
förutsättningarna för god prestation. Syftet med studien var att genomföra en 
nulägesanalys av svensk elitfotbolls målvaktsträning och match när det kommer till 
vissa tekniska och fysiska aktioner, och se om målvaktsträningen bedrivs efter de 
kraven som matchen ställer. Metod: Träningar från fem lag från Allsvenskan och 
Superettan analyserades, samt 18 matcher från samma ligor. Fysiska och tekniska 
kvalitéer kvantifierades efter ett framtaget protokoll och analyserades Resultat: Den 
vanligaste tekniska aktionen under träning var kortpassning (21,3 %) följt av skott rakt 
på målvakt (16,5 %) och de vanligaste tekniska aktionerna under match var 
crosspassning (32,6 %) följt av kort passning (13,9 %). Den vanligaste fysiska aktionen 
på träning var förflytt i sidled (40,0 %) följt av förflytt framåt (22,7 %). Den vanligaste 
fysiska aktionen under match var förflytt i sidled (38,0 %) följt av förflytt fram (29,6 
%).  Konklusion: Räddningar av olika slag tränas på i högre grad än vad de uppstår i 
matchmiljö, samt att det överlag tränas mer på defensiva aktioner än offensiva aktioner.  
 
Nyckelord: Allsvenskan, Fotboll, Matchanalys, Superettan. 

 

Abstract 
Introduction: The soccer goalkeeper is a special position and match analysis of this 
role could give information how training should be conducted in order to create the best 
conditions for good performance. The purpose of this study was to implement a 
situation analysis of the goalkeeper training and matches of the Swedish elite soccer. 
Method: Training sessions from five teams from Allsvenskan and Superettan were 
analysed, as well as 18 matches from the same leagues. Physical and technical qualities 
were quantified by a protocol developed and analysed via film and noted by hand. 
Results: The most common technical actions during training were short passes (21.3%) 
followed by shots straight at goalkeeper (16.5%) and the most common technical 
actions during the matches were crosses (32.6%) followed by short passes (13.9%). The 
most common physical actions were lateral movements (40.0%) followed by forward 
movements (22.7%). The most common physical actions during the matches were 
lateral movements (38.0%) followed by forward movements (29.6%). Conclusion: 
Saves of various kinds are practiced to a higher degree during training compared with 
matches and goalkeepers generally practiced more defensive than offensive actions. 
 
Keywords: Allsvenskan, Match analysis, Soccer, Superettan 
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Förord 
 

Mitt intresse för målvaktens spel och att utveckla denna träningskonst låg till grunden 

för mitt val av undersökning. Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Kerry 

McGawley för hjälp och stöd i det vetenskapliga skrivandet och utformandet av 

rapporten. Jag vill även tacka målvaktstränare och klubbar som bidragit och ställt upp 

med insamling av data, utan er hade detta inte varit möjligt, samt ett sista tack till Mats 

Svensson på Svenska fotbollförbundet som med brinnande intresse hjälpt mig på traven 

och motiverat mig. 
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Introduktion 
 

En fotbollsmålvakts främsta uppgift är att skydda målet från att motståndarna ska göra 

mål. Målvakten måste därför kunna förutse motståndarens attacker samt placera sig på 

ett sådant sätt att denne skyddar målet på bästa sätt (Reilly & Williams, 2003) samt 

använda sig av olika tekniker för att skydda målet vid avslut. Matchanalyser kan 

användas för att utvärdera prestationen, för att på sikt kunna prestera bättre och för att 

utveckla träningsmetoder. Dock speglar inte prestationen alltid resultatet i fotboll på 

samma sätt som i exempelvis friidrott där snabbast i mål eller längst kast vinner 

(Carling, Williams & Reilly, 2005). För att kunna skapa så goda förutsättningar som 

möjligt för att vinna är det viktigt att kunna identifiera framgångsfaktorer under 

matcher. Med mer kunskap om matcher kan träningen grundas på vetskap om vilka krav 

matchen ställer (Di Salvo, Collins, McNeill, Marco & Cardinale, 2006) samt vilka 

prestationer och aktioner på planen som är viktiga för att skapa gynnsamma 

förutsättningar för att vinna.  

Målvaktens position ställer annorlunda fysiska krav till skillnad från övriga spelare 

(Kaplan, 2010). Målvakten rör sig cirka 4 km under en match, jämfört med cirka 10-12 

km för övriga spelare (Stolen, Chamari, Castagna & Wisløff, 2005), och när målvakten 

väl löper så är den meste förekommande aktionen explosiva löpningar upp till 5 meter 

(Di Salvo, Benito, Calderon, Di Salvo & Pigozzi, 2008). Den meste förekommande 

fysiska aktionen under match är olika sorters förflyttningar följt av fallteknik och 

upphopp (De Baranda, Ortega & Palao, 2008). Dock är målvakten mindre utforskad än 

övriga spelare, då ofta målvakten exkluderas i studier som gjorts på fotbollslag (Knoop, 

Fernandez-Fernandez & Ferrauti, 2013). Målvakten är i behov av speciell träning 

jämfört med övriga spelare då vikten av mer explosiva insatser är väsentliga så som 

snabba korta löpningar, hopp och dykningar vid räddningar (Arnason et. al, 2003). 

 

Utöver den mer explosiva karaktären (Sporis, Jukic, Osyojic & Milanonovic, 2009) så 

skiljer sig målvakten ifrån övriga spelare med regeln som den ende spelare i laget som 

får använda händerna. Med detta medföljer ett annorlunda rörelsemönster och i 

försvarandet av målet så förekommer det att målvakten slänger sig (Spratford, 

Mellifront, & Burkett, 2009). Även ett extra tekniskt register tillkommer, vanligt 

förekommande aktioner med händerna för fotbollsmålvakter är räddningar av avslut, 

fånga inlägg och utkast (Elleray & Jones, 2011). 
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På grund av de olika tekniska och fysiska kraven som ställs så behövs en speciell typ av 

träning. Träningsupplägg måste också följa utvecklingen, efter att regeln om 

tillbakaspel ändrades 1992 så fråntogs målvakten rätten att ta upp passningar från 

medspelare med händerna (FIFA.com). Detta har gjort att målvakten i den moderna 

fotbollen tvingas använda fötterna mer än förut, då de tidigare kunde plocka upp 

passningar med händerna. I en studie av FIFA så består målvaktens aktioner till 66 % av 

ingripande med fötterna (FIFA, 2012). Målvaktsträningen bör därför vara övergripande 

och innehålla både målvaktsspeciella aktioner men även aktioner där tekniska moment 

med fötterna involveras. Det är sedan länge känt att för att nå maximal utveckling och 

för att kunna prestera på en hög nivå att träningen bör vara så specifikt som möjligt för 

idrotten (Bompa, 1999). En tidigare studie gjord på målvaktsträning och matchanalys 

visade att målvaktsträning bedrivs till 36 % med räddningar av olika slag och 36 % med 

aktioner både med händer och fötter i olika avslutsövningar och smålagsspel (Elleray & 

Jones, 2011).  

 

En studie har nämnt att samtliga tekniska aktioner kan delas in i två kategorier: 

offensivt, de lag som har bollen och defensivt, de lag som försöker vinna tillbaka bollen 

(refererad i De Baranda et. al., 2008). Målvaktens aktioner är då offensiva när denne 

försöker passa bollen till en medspelare med fötter eller händer och defensiva då denne 

fångar eller tar bollen med händer eller annan kroppsdel ifrån en motståndare.  

Syfte 
 

Syftet med studien var att genomföra en analys av säsongen 2014 av svensk elitfotbolls 

målvaktsträning och match när det kommer till tekniska och fysiska aktioner, och 

undersöka om målvaktsträningen bedrivs efter de kraven som matcherna ställer. 
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Metod 

 
Studien genomfördes under månaderna mars, april och maj säsongen 2014. Totalt 

analyserades 13 matcher ur de fem första omgångarna i Allsvenskan och fem matcher ur 

de tre första omgångarna i Superettan analyserades.  

 

Träning och matcherna analyserades genom att antalet fysiska och tekniska aktioner (se 

bilaga 2) kvantifierades efter antalet ingripanden under träningen och matchens gång. 

All träningsdata och matchdata i varsin kategori som fick representera SEFs träning och 

matchmiljö. Insamlingen av data skedde på plats av klubbarna och målvaktstränare 

filmade träningen själv via stativ och kamera vid sidan av planen (Owen, Wong, Paul & 

Dellal, 2013) under den enskilda målvaktsträningen. De lag som inte hade tillgång till 

egen kamera noterade sina träningar. Rådata skickades senare till författaren, mottagen 

data infördes manuellt via protokoll. 

 

Träningsgrupp 

Deltagare 

Deltagare i studien var fem lag, inklusive fem målvakter som spelade i Svensk 

Elitfotboll (SEF), högsta och näst högsta nivån i Sverige (5 av 32 lag motsvarar 16 % av 

hela populationen SEF-klubbar). Studien presenterades i januari 2014 på 

Elittränarkonvent i Skövde, där alla SEF klubbars målvaktstränare var inbjudna och 14 

av 32 klubbar var närvarande. Övriga klubbar rekryterades via mailkontakt (se bilaga 

1), där information om uppsats och deltagande bifogades. Alla klubbar och målvakter 

deltog frivilligt och fick information om att de kunde avbryta sitt deltagande när som 

helst och utan att ange skäl och att deras uppgifter var konfidentiellt. De klubbar som 

deltog var de klubbar som tackade ja och hade möjlighet att sända träningar för 

analysering; ytterligare tre klubbar tackade ja men skickade aldrig in träningar.  

 

Datainsamling 

Antalet träningar som analyserades var 14 och de filmades från mars till april, nio via 

film och fem via protokoll. Klubbarna besöktes med en genomgång av hur studien 

skulle gå till och även hur filmingen skulle genomföras. Antalet träningar som 

analyserades var två till tre, antalet per klubb varierade utefter tillgång till kamera. 

Träningar som analyserades sekretessbelades.  
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Matchgrupp 

Deltagare 

De lag som utgjorde data för matcher var 15 av 16 lag ur Allsvenskan och 10 av 16 lag i 

Superettan, 18 av 960 matcher i Allsvenskan och Superettan, vilket motsvarar 2 % av 

alla matcher.  

 

Datainsamling 

Analysering av matcher genomfördes via www.Csports.se, där Allsvenska och 

Superettan matcher sändes via webben. I varje match analyserades båda lagens 

målvakter vilket gav dubbla målvaktsvärden varje match. Totalt fem matcher valdes ut 

slumpmässigt ur omgång 1-3 i Superettan och 13 matcher från omgång 1-5 i 

Allsvenskan (se bilaga 3) för att representera SEF-matchmiljö. Sammanlagt 

analyserades 18 matcher med dubbla datainsamlingar, värden från två målvakter per 

match. All dessa matcher finns tillgängliga för allmänheten och kräver inte någon 

särskild behörighet för tillträde. 

 

Protokoll 

Utvalda tekniska och fysiska kvalitéer kvantifierades (bilaga 2), där även en kategori för 

övriga aktioner fanns med som motsvarade mer oväntade och ovanliga aktioner. Urvalet 

av tekniska och fysiska kvalitéer valdes ut efter tidigare publicerade studier (De 

Baranda, et. al. 2008; Elleray & Jones, 2011) med mindre förändringar, samt med stöd 

av tidigare forskning som har klarlagt en tydlig fysisk kravprofil för målvakter (Di 

Salvo et. al. 2008; Boone, Vayens, Teyaert, Vanden Bossche & Bourgois, 2012).  

 

Statistik analys 

Träning- och matchdata som samlats in anonymiserades och samlades under namnet 

SEF-träning- och matchmiljö. En deskriptiv analys genomfördes i Excel där 

medelvärde, standardavvikelse (s), procentuell mängd och total mängd räknades ut. Ett 

Mann Whitney U test genomfördes i SPSS för att testa signifikansnivån i skillnaden 

mellan träning och match. Signifikansnivån sattes till p < 0,05. 
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Resultat 

 

Träningar 

Samtliga tekniska och fysiska aktioner kan ses i Tabell 1 respektive Tabell 2. Den mest 

förekommande aktionen som utfördes under träning var kort passning (21,3 %) följt av 

skott rakt på målvakten (16,5 %). Den mest förekommande fysiska aktionen på träning 

var förflytt i sidled (40 %) följt av förflytt framåt (22,7 %). Lång fallteknik är den 

fysiska aktion som utfördes minst antal gånger under träning. 

 

Tabell 1. Målvakters fördelning av tekniska aktioner under 14 träningar med totala 

antalet ingripanden under 14 träningar (Total) och antalet procent ingripanden av 

alla träningar (%) 

 Medel ± s Total % 
Kort passning 35,6 ± 20,6 498 21,3 
Skott rakt på mv 27,6 ± 18,2 387 16,5 
Mottagning 20,3 ± 11,3 284 12,1 
Crosspassning 17, 9 ± 10,3 250 10,7 
Fallteknik nära 26,6 ± 15,5 233 9,9 
Utkast/Utrull 13,1 ± 9,5 184 7,9 
Luftboll 12,9 ± 6,6 180 7,7 

Fallteknik långt ifrån 10,8 ± 11,1 151 6,4 

Utspark 5,9 ± 7,2 82 3,5 
Övrigt 4,3 ± 7,5 60 2,6 
Friläge 2,4 ± 5,2 34 1,5 
 Totalt: 2343  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Målvakters fördelning av fysiska aktioner 

under 14 träningar med totala antalet ingripanden 

under 14 träningar (Total) och antalet procent 

ingripanden av alla träningar (%) 

 Medel ± s Total % 

Förflytt sidled 40 ± 25,3 560 31 

Förflytt fram 29,3 ± 16,8 410 22,7 

Upphopp 19,4 ± 10,6 271 15 

Kort fallteknik 16,4 ± 14,9 229 12,7 

Förflytt bak 10 ± 7,3 140 7,7 

Lång fallteknik 8,2 ± 10,7 115 6,4 

Övrigt 6 ± 11,8 84 4,6 

 Totalt: 1809  
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Matcher  

Alla tekniska och fysiska aktioner sammanfattas i Tabell 3 respektive Tabell 4. Den 

meste förekommande tekniska aktionen under match var crosspassning (32,6 %) vilket 

motsvarar 17,6 ± 6,9 st per match, följt av kort passning (13,9 %). Den minst utförda 

tekniska aktionen på match var räddningar på bollar långt ifrån målvakten (1,7 %), med 

endast 0,9 st per match. Den meste förekommande fysiska aktionen under match var 

förflytt i sidled (38,0 %) följt av förflytt fram (29,6 %). Den fysiska aktion som 

inträffade minst utöver övriga aktioner var fallteknik långt ifrån (2,1 %). 

 

Tabell 3. Målvakters fördelning av tekniska aktioner 

under 18 matcher med totala antalet ingripanden 

under 18 matcher (Total) och antalet procent 

ingripanden av alla matcher (%) 

 Medel ± s Total % 

Crosspassning 17,6 ± 6,9 635 32,6 

Kort passning 7,5 ± 5,5 271 13,9 

Mottagning 7,1 ± 4,3 256 13,1 

Övrigt 4,3 ± 2,1 155 8 

Utkast/Utrull 4 ± 2,2 144 7,4 

Luftboll 3,1 ± 2,1 111 5,7 

Utspark 3,1 ± 2,5 110 5,6 

Fallteknik nära 2,8 ± 1,6 101 5,2 

Skott rakt på mv 2,4 ± 1,6 87 4,5 

Friläge 1,2 ± 1,1 44 2,3 

Fallteknik långt ifrån 0,9 ± 0,9 33 1,7 

 Totalt: 1947  

 
 

Tabell 4. Målvakters fördelning av fysiska aktioner 

under 18 matcher med totala antalet ingripanden 

under 18 matcher (Total) och antalet procent 

ingripanden av alla matcher (%) 

Fysiska aktioner Medel ± s Total % 

Förflytt sidled 16,6 ± 7 596 38 

Förflytt fram 12,9 ± 4,4 464 29,6 

Förflytt bak 5,8 ± 3,3 209 13,3 

Upphopp 3,5 ± 2,3 126 8 

Kort fallteknik 3,1 ± 1,9 111 7,1 

Lång fallteknik 0,9 ± 0,9 33 2,1 

Övrigt 0,9 ± 0,7 31 2 

 Totalt: 1570  
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Jämförelse match och träning 

I Figur 1 och 2 sammanfattas skillnaderna i tekniska och fysiska aktioner mellan match 

och träning. Den största procentuella skillnaden i tekniska aktioner gällde crosspassning 

där ett mycket större antal aktioner skedde på match jämfört med på träning. När det 

gällde skott rakt på målvakt var det en större procentuell andel på träning jämfört med 

vad som skedde på match, detta gäller även vid korta passningar. Kategorin övrigt hade 

en högre procentuell mängd aktioner vid match än träning, oftast var denna aktion att 

målvakten plockade upp bollen, exempelvis vid en djupledsboll som kom in i 

straffområdet. När det gäller de fysiska aktionerna så tränas det mer på fallteknik både 

nära och långt ifrån i högre grad än vad det skedde under match, detta gäller även 

upphopp.  

 

 

 

 

Figur 1. Procentuell fördelning av tekniska aktioner under match och träning 
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Figur 2. Procentuell fördelning av fysiska aktioner under match och träning 

 

I Tabell 5 sammanfattas samtliga mean rank resultat för tekniska aktioner. Uppkomsten 

av crosspassning och utkast/utrull visade en icke signifikant skillnad mellan match och 

träning (p > 0,05) medan kort passning, mottagning och skott rakt på målvakt visade en 

signifikant skillnad (p < 0,05). 

 

Tabell 5 Resultat från Mann Whitney U test för tekniska aktioner 

  Match/ 
Träning 

N Mean 
Rank 

P värde 

Crosspassning Match 36 25,10 0,754 

Träning 14 26,54  
Utkast/Utrull Match 36 25,67 0,896 

Träning 14 25,07  

Kort passning Match 36 19,67 0,000 

Träning 14 40,5  

Mottagning Match 36 21,79 0,004 

Träning 14 35,04  

Luftboll Match 36 22,35 0,014 

Träning 14 33,61  

Skott rakt på Match 36 20,58 0,000 

Träning 14 38,14  

Fallteknik nära Match 36 22,57 0,022 

Träning 14 33,04  

Fallteknik långt 
ifrån 

Match 36 23,49 0,100 

Träning 14 30,68  

Friläge Match 36 27,25 0,151 

Träning 14 21,00  

Övrig teknik Match 36 27,94 0,055 

Träning 14 19,21  
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I Tabell 6 visar mean rank att flera av de fysiska kvalitéerna tränades i större 

utsträckning än vad de uppstod på match, förutom kategorin Övrigt som uppstod i 

samma utsträckning. Det var en signifikant skillnad på upphopp, förflytt fram och 

förflytt i sidled (p < 0,05).  

 

Tabell 6. Resultat av Mann Whitney U-test för fysiska aktioner 

 
  Match/ 

Träning 
N Mean 

Rank 
P värde 

Upphopp Match 36 21,42 0,001 

Träning 14 36,00  

Lång fallteknik Match 36 24,31 0,326 

Träning 14 28,57  

Kort fallteknik Match 36 23,22 0,075 

Träning 14 31,36  

Förflytt fram Match 36 20,89 0,000 

Träning 14 37,36  

Förflytt bak Match 36 23,36 0,094 

Träning 14 31,00  

Förflyttsidled Match 36 21,72 0,003 

Träning 14 35,21  

Övrigt Match 36 25,5 1,000 

Träning 14 25,5  

 

 
Figur 3 och Figur 4 visar att det uppstod en högre andel defensiva ingripanden (55 %) 

än vad som uppstår på match (27 %). 

 

 

Figur 3. Procentuell fördelning av offensiva och defensiva aktioner under träning 
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Figur 4. Procentuell fördelning av offensiva och defensiva aktioner under match 
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Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att genomföra en nulägesanalys av svensk elitfotbolls 

målvaktsträning och match, för att jämföra tekniska och fysiska kvalitéer. Ett praktiskt 

mål var att innehållet skulle ge målvaktstränare en tydlig bild om vad som kan 

förbättras för att målvaktsträningen ska vara mer matchlik. Flera målvakter i 

Allsvenskan och Superettan analyserades under match och träning och utifrån dessa 

analyser kunde en viss skillnad urskiljas. Det skedde fler defensiva ingripanden på 

träning än vad som uppstod under match, och det tränades en större mängd avslut vid 

sidan av målvakt än vad som skedde på match. 

 

Det har tidigare kunnat fastställas att fotbollsmålvakter totalt rör sig cirka 4-5 km per 

match (Stolen et al. 2005). Di Salvo et. al. (2008) påvisade i sin studie att av dessa är 

det flest explosiva aktioner upp till 5 meter som målvakten utför. Vikten av att veta i 

vilken riktning och i vilken typ av situationer dessa uppstår är väsentlig för en tränare.  

Den statistiska analysen påvisar att samtliga aktioner tränades på i högre antal än vad de 

uppstod under match, vilket är naturligt då träning syftar till att utföra aktioner flera 

gånger för att utveckla en viss skicklighet. Dock var skillnaden i mean rank större 

mellan de olika fallteknikerna och hopp än vid förflyttningar, vilket tyder på att det 

tränades oftare på dessa aktioner. Den fysiska aktionen hopp kopplas samman med 

fysisk träning (Váczi1, Tollár, Meszler, Juhász & Karsai, 2013) vilket då kan ses som 

uppbyggande träning som syftar vidare till förbättrad explosivitet i olika sorters hopp 

samt viss snabbhet. Det höga antalet fallteknik skulle kunna bero på att det är den 

specifika målvaktsträningen som har analyserats och den syftade till att träna 

målvaktens specifika utföranden. 

  

De resultat som framkom i skillnad mellan träning och match var att det tränades mer på 

defensiva aktioner än vad det tränades på offensiva aktioner, jämfört med hur data från 

matcherna såg ut där det var fler offensiva aktioner än defensiva. Antalet räddningar på 

träning jämfört med antalet räddningar på match visade en tydlig indikation på att mer 

fokus läggs på olika typer av räddningar under den isolerade målvaktsträningen än vad 

som uppstår under match. Både Elleray & Jones (2011) och FIFA (2012) påpekade i 

deras undersökningar att målvaktens spel med fötterna var en väsentlig del av 
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målvaktens agerande under match. Inom svensk elitfotboll kan det däremot fastställas 

att det tränades på en hög andel korta passningar. Däremot var det de längre 

passningarna och insparkar som dominerade i hur målvakterna valde att spela sina 

medspelare. Flera studier (Lago & Martin 2007; Oberstone 2009) tyder på att en nyckel 

till framgång inom fotboll är att ha bollinnehav under längre perioder, då motståndarna 

inte kan göra mål samt att det egna laget har möjlighet att göra mål. Vikten av 

målvaktens offensiva ingripanden borde därför vara av högsta prioritet. Lago-

Ballesteros (2010) visade i sin studie att en annan nyckel i att avgöra matcher är 

effektiviteten att göra mål på sina chanser, en skicklig målvakt i motståndarlaget kunde 

därmed vara av stor vikt. Resultatet visade att antalet ingripanden per match är de 

offensiva övergripande och träningen borde därför även inrikta sig mot denna typ i en 

högre andel än vad den gör i dagsläget. 

 

Procentuellt var den mest förekommande tekniska aktionen under match crosspassning 

men på träning var den underrepresenterad. Meak rank i resultatet visade på liknande 

siffror, detta berodde på den stora spridningen mellan träningarna lagen emellan. Dock 

borde det finnas i åtanke att repetitioner på träning borde vara fler än på match, då 

träningen syftar till att överrepresentera antalet repetitioner för att sedan ge effekt på 

match.  Detta kan bero på lagets arbetssätt om hur man vill spela fotboll, att inte slå 

långa bollar eller att man helt enkelt inte tränar efter matchens krav. Dock är det något 

som samtliga bör lägga fokus på då samtliga lag slog ett högt antal crosspassningar per 

match. Även att det var en signifikant skillnad i antal räddningar rakt på målvakt och de 

olika fallteknikerna jämfört med i match som stödjer att träningen som bedrivs bör 

fokusera eller komplettera mer på offensiva aktioner. 

 

Begränsningar 

En svaghet i denna studie är det faktum att det enbart är den isolerade 

målvaktsträningen som har analyserats. I filmerna kunde det urskiljas att målvakterna 

startade träningen med en isolerad del och anslöt sedan till övriga lagets träning. Den 

integrerade träningen mellan målvakt och utespelare analyserades aldrig, vilket kan 

kompensera till exempel antalet passningar i ett eventuell smålagsspel. Reliabiliteten i 

metoden med manuell registrering var inte optimal, då den mänskliga faktorn kunde 

spela in. Antalet träningar och matcher i denna studie var begränsad. Detta kan ses som 
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en indikation åt vilka tendenser som finns när det gäller målvaktsträning på svensk 

elitnivå. 

Konklusion 

Inom svensk elitfotboll tränas målvakter mer på olika typer av räddningar än vad som 

uppstår under match. När det gäller de tekniska aktionerna läggs en större vikt på 

defensiva aktioner än på offensiva i förhållande till vad som sker under match.  

 

Tankar om förändring i träningen 

I syfte att förbättra träningsmetodiken skulle målvaktstränarna involvera mer 

avlevereringar, så som crosspassningar och utkast till exempel innan eller direkt efter ett 

avslut som målvakten räddat.  Detta skulle kunna vara ett sätt att få in fler antal 

offensiva ingripanden på träning, samt att man värderar träningsinnehåll utefter vilka 

situationer som ofta uppstår under match.  

 

Viktigt är även att tänka på att träna efter den effekt som ska uppnås. Ska målvakten slå 

flest korta passningar under match bör träningen karaktäriseras av detta, utgår laget 

ifrån ett arbetssätt där målvakten ska slå mycket längre bollar bör träningen bestå till 

större del av denna kvalité. 
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Bilaga 1  

 
Syfte 
Syftet med uppsatsen är att göra en undersökning av SEF-klubbarnas träning 
och matcher, för att ta reda på om målvakterna i dessa lag tränar på de 
tekniska/fysiska kvalitéer i förhållande till den mängd de uppstår under match. 
ex. på match slår Mv 20 pass och motar 4 skott, men i slår i träning 5 pass och 
motar 120 skott.  
(en grov generalisering men bara för att förtydliga vad undersökningen går ut 
på) 
 
Målet när uppsatsen är klar är att kunna göra en utvärdering av: tränar SEF-
målvakterna jämfört med vilka krav som ställs under matchen? 
 

 Hur går studien till:

 
Målvaktstränare i respektive klubb filmar 1-6 träningar och skickar sedan dessa 
filer till mig via www.sprend.com, där endast jag kommer att få tillgång till 
filerna.  
Sedan kommer jag analysera filerna efter ett protokoll (sist i brevet), och sedan 
göra likadant med matcherna.  
De siffror jag får fram kommer sedan att sammanfattas och slutställas i C-
uppsatsen. Alla lags siffror kommer att vara sekretess belagda, enbart 
författaren kommer att ha tillgång till varje lags data. Är 
målvakter/målvaktstränare intresserade av sina egna siffror/data går det 
givetvis att få tillgång till dessa.

 
En liten insats i ert arbete som kommer vara till stor vikt för mitt arbete och som 
sedan kommer att generera i en analys av er träning i siffror. 
 
Jag kommer vid önskemål att personligen besöka er klubb och kolla över 
era möjligheter att filma, samt visa hur sprend.com fungerar och ge all 
övrig information som behövs.  
 
Datum som gäller för insamling av data: (Valet av tidsperiod beror på att uppsatsen har 

en deadline i Maj) 
Tillfälle: Datum: 

Träning Filma mellan v9-17 (1-6 träningar) 
Allsvenskan Omgång 1-5 v13-17 

Träning/Match filmas
Träning/Match

analyseras - Data skapas
Datan analyseras

Filma träning
Ladda över fil från 
kamera till dator

Maila filen via 
sprend.com
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Superettan Omgång 1-3 v14-17 

Vinsterna med att delta 
Några vinster ni får för deltagandet  

1. Tydliga siffror på hur SEF-målvakterna tränar i dagsläget.  
Vilket efter en analys kan jämföras med trender i brister som anses att 
dagens svenska målvakter har i Allsvenskan, Superettan, Europaspel, 
Landslag osv. 
 

2. Målvaktstränarna lär sig använda videoanalysering i en enklare 
grad. 

Vilket kan leda till att det används vidare som verktyg i fortsatt träning och 
utveckling.  

3. Förhoppningsvis skapar det en tanke hos målvaktstränarna om de 
verkligen tränar efter de kraven som matchen ställer?  

Vilket kan leda till en förändring och eventuellt en förbättring av 
träningsmetoder. 

4. Väcker en tanke hos både tränare och målvakt när deras dagliga 
arbete granskas! 
”Tränar vi som vi gör för att det är det bästa sättet eller för att vi alltid har 
gjort så här?”  
 

5. Väcka intresse för forskning? 
Forskning kan vara till mycket nytta och kunskapsgivande för att välja 
träningsmetodik/träningsupplägg. 
 

Frivillighet 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta studien 
utan att motivera varför. 

Hantering av data och sekretess 
Data kommer att avidentifieras i samband med inmatning genom att klubbnamn 
ersätts med en särskild kod. Endast ansvarig student har tillgång till kodnyckeln. 
Data kommer endast att behandlas av mig inom projektetet och behandlas så 
att inte obehöriga kan ta del av dem. Anonymiserade uppgifter eller helt 
avidentifierade uppgifter kommer dock att behandlas och presenteras i 
vetenskapliga skrifter. 
Uppgiftsansvarig är huvudhandledare av projektet (se kontaktuppgifter nedan). 
 
Ansvariga: Huvudman är Mittuniversitetet Östersund, Institutionen för 
hälsovetenskap. Behörig företrädare är Universitetslektor Kerry McGawley. 

E-postadress: Kerry.McGawley@miun.se.  

Telefon arbete: 063-165473 

Ansvarig student: Linus Eriksson, Idrottsvetenskapliga Programmet år 3.  
Mail: lier1110@student.miun.se Tel: 073-733 83 63 
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Bilaga 2: Tekniska och fysiska kvalitéer 

Teknisk-
parameter 

Information: Fysisk-
parameter 
 

Information: 

Offensiva aktioner   
Utspark Avleverering till/mot egen spelare, på 

volley 

Upphopp Hoppar på ett eller två ben upp, 
för att fånga bollen. 

Utkast/Utrullning Avleverering till/mot medspelade, 

utförs med handen 
Lång fallteknik En ex. räddning som kräver att 

mv förflyttar hela kroppen i 
sidled 

Kort passning Längs marken från Str. omr. Till halva-

halva planen, i öppet spel 

Kort fallteknik En ex. räddning som kräver att 
mv förflyttar kroppen kort i 
riktningarna fram, sidled 

Längre passning/Crossboll Passning i luften, halva-halva planen 

eller längre. 

Passning i luften 

Förflyttning framåt En ex. rörelse som kräver att 
mv förflyttar kroppen kort i 
riktningen fram 

Mottagning Tar emot passning av medspelare med 

valfri kroppsdel 

Förflyttning baklänges En ex. rörelse som kräver att 
mv förflyttar kroppen kort i 
riktningen fram 

Defensiva aktioner 
Förflyttning i sidled Höger och vänster kategoriseras 

som en tillsammans 

Luftboll 

(Innehåller grepp och box) 
Hoppa och fånga en boll, t.ex. ett inlägg 
eller crossboll  

Löpningar bör vara tydliga, 
med 2-3 steg eller i en övning 
det tydlig syftar till en 
förflyttning 

 

Skott rakt på målvakt Skott som kräver ytterst liten 
förflyttning, lågt/mage/ansikte 

  

Fallteknik när kroppen Mv tvingas ”slänga” sig men har hela 
tiden en kropsdel i marken 

  

Fallteknik långt ifrån Kräver att Mv slänger sig ”långt” och 
är utan markkontakt en kort sekvens 

  

Friläge 1 vs 1, Mv dyker mot bollen före 
anfallande spelare 

  

Övrigt Övriga ingripande som inte passar in i 
ovanstående 
Ex. Slänga sig och tippa 

Reflex räddning med arm eller ben 

vid sidan av kroppen 

Övrigt Övriga ingripande som inte 
passar in i ovanstående 
Ex. Vändningar, längre 

löpningar 

*Exempelvis när målvakten rullar tillbaka bollen till tränaren med båda händerna 

bortsågs, då syftet med detta ingripande är att återlämna bollen och inte liknar en 

utrullning i match, samt skulle det räknas som övrigt skulle det påverka resultatet. 
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Bilaga 3: Matcher som analyserades 

Allsvenskan Superettan 

Omgång: Lag: Omgång: Lag: 
1 Malmö – Falkenberg 1 Sundsvall - Jönköping 
1 Mjällby – Gelfe 2 Östersunds – Värnamo 
1 Åtvidaberg – Elfsborg 2 Hammarby – Degerfors 
1 AIK - IFK Göteborg 3 Sirius – Varberg 
2 Elfsborg - Häcken 3 Gais – Ljungskile 
2 Falkenberg – BP Totalt: 5 matcher 
3 Mjällby - Djurgården   
3 AIK – Örebro   
3 Kalmar – Elfsborg   
4 Djurgården – AIK   
4 Örebro – Malmö   
5 Kalmar - IFK Göteborg   
5 Halmstad – Helsingborg   

Totalt: 13 matcher   
 

 

Antalet träningar som analyserades samt nivå 

 

 

 
 
 

 

 

 

Nivå Antal träningar: 

Allsvenska klubbar – 3st 8 

Superettanklubbar – 2st 6 


