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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att ta reda på hur mycket resurser och fokus som läggs på utbildning 
av målvakter på nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)  

 

• Vilken uppfattning har lärare i specialidrott om målvaktsträning, och hur denna ska 
bedrivas? 

• Finns det tillgång till utbildad målvaktstränare, och i så fall hur ofta finns de(n) 
tillgänglig(a)? 

 

Metod 

Studien är kvalitativ. Empirin är insamlad med hjälp av semistrukturerade frågeställningar via 
mailkontakt och telefonintervju. Urvalet till min studie baseras på ett totalt urval, där jag 
kontaktade samtliga 30 NIU med innebandy i Sverige. Totalt svarade 26 av de 30 tillfrågade 
skolorna. Som teoretiskt ramverk har helhets- och delkapacitetsteorin använts. 
 

 

Resultat 

Resultatet visar att det anses som en väldigt viktigt del i utbildningen att bedriva specifik 
målvaktsträning. Samtliga skolor bedriver också specifik styrke- och konditions träning för 
målvakterna. Det framgår att det är stor brist på kompetens och resurser vad gäller utbildade 
målvaktstränare. Dels saknas tidigare forskning på just målvakters krav och kapaciteter, dels 
kunskap om hur och varför målvaktsträning bör bedrivas, men det är även brist på ”kunniga” 
och utbildade målvaktstränare. Det framgår också att, även där det finns målvaktstränare så är 
tillgängligheten minimal. Den mest avgörande faktorn för tillgängligheten av målvaktstränare 
anses den ekonomiska aspekten vara. Ett alternativ som efterfrågas både från aktiva och från 
tränare är utvecklings- och utbildningsmaterial för just målvakter. 
 

Slutsats 

Det råder enighet om att det bör bedrivas specifik träning för målvakter med specialutbildade 
tränare. I studiens resultat framkommer att, för just de specifika positioner som en 
innebandymålvakt har, ses en helhets- och delkapacitetsträning som en optimal träning. Det 
föreligger dock en stor diskrepans mot hur träningen faktiskt bedrivs. I praktiken är det 
väldigt låg tillgänglighet på målvaktstränare, vilket anses bero på dels brist på ekonomiska 
resurser, dels brist på kunniga tränare.  
 



 

 

Abstract 

Aim 

The purpose of my study is to investigate how much resources and focus that are given to the 
education of goalkeepers on the upper secondary nationally approved sports programmes  
(NSP)  

-‐ What views do special sports education teachers have on goalkeeping training, and 
how this should be conducted? 

-‐ Is there access to educated goalkeeper coaches, and if so, how often are these 
available? 

 

 

Method 

The study is qualitative and the collection of empirical data is based on semi structured 
questions and answers received through mail contact and interviews via telephone. My study 
was based on a total sample where all 30 NSP with floorball in Sweden was contacted. In 
total, 26 of the surveyed schools participated. The theory of whole and part capacity training 
has been used as theoretical framework. 
 

 

Results 

The result shows that it is considered as a very important part of the training to carry out 
specific goalkeeper training. All schools also run specific strength and cardio training for 
goalkeepers. However, it is also apparent that there is considerable lack of expertise and 
resources in terms of educated goalkeeper coaches. In partly due to the lack of research on the 
goalkeepers’ specific requirements and capabilities, in part because of insufficient knowledge 
of how and why goalkeeper training should be conducted. There is also an absence of  
“knowledgeable” and educated goalkeeper coaches. It appears that even at upper secondary 
schools where there is access to a goalkeeper coach, the accessibility is minimal. The most 
decisive factor for the availability of goalkeeper coaches is considered to be the economical 
aspect. One option demanded from both players and coaches is educational material for the 
development and training for goalkeepers. 
 
 

Conclusions 

There is a consensus that specific training for goalkeepers, lead by specially educated coaches 
should be conducted. The results indicate that whole- and part capacity training is seen as the 
optimal training for specific positions as a goalkeeper. However, there is great discrepancy 
concerning how the training is actually conducted. In reality, there is very low availability of 
goalkeeper coaches, which is considered to be due to both lack of financial resources and also 
lack of skilled trainers.  
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1 Inledning 
I Sverige har skolverket tillsammans med riksidrottsförbundet (RF) tagit fram två olika 

idrottsutbildningar. Den ena formen, Riksidrottsgymnasium (RIG), är för riksrekrytering 

vilket betyder att alla i hela landet kan söka till. Den andra formen kallas Nationellt godkänd 

idrottsutbildning (NIU), och den riktar sig mot regionen, och det är oftast ungdomar från 

närområdet som söker till dessa utbildningar. Båda formerna riktar sig till elever som vill 

satsa på att nå elitverksamhet inom sin idrott. Eleverna på dessa utbildningar läser ämnet 

specialidrott som innefattar uppemot 700 poäng; 200 poäng programfördjupning, 200 poäng 

individuellt val och sedan som utifrån rektorernas beslut även kan läsas som ett utökat 

program på 300 extra poäng.  (Skolverket 2014-12-15) Svenska innebandyförbundet (SIBF) 

har tillsammans med Riksidrottsförbundet (Riksidrottsförbundet 2016-06-07) tagit fram NIU 

inom innebandy, med uppgiften att ge elever möjlighet till att utvecklas och att forma unga 

talanger som vill satsa på sin innebandy under gymnasietiden. Fram till och med år 2016 

fanns det 30 NIU-skolor med inriktning mot innebandy i Sverige, och där erbjuds det ca 400 

elevplatser per år. (Innebandy.se)  

 

I det centrala innehållet för specialidrott, Lgy 11, lyfter man bland annat att alla eleverna ska 

få genomföra ett individuellt anpassat träningsprogram baserad på individuell utveckling 

(Skolverket 2011). Syften med detta arbete är att undersöka om det finns kunskap, tid och 

resurser för att alla positioner ska tillgodoses i en lagidrott som innebandy. Inom befintlig 

forskning kring innebandy finns inga specifika underökningar på den position i spelet som 

intresserar mig mest, målvakterna. Så hur ser det ut på NIU skolorna idag? Finns det tid för 

att utveckla även målvakterna i den grad av specificitet som elitidrott kräver?  

2 Bakgrund 
Innebandy har spelats i Sverige sedan slutet av 60-talet. Det var dock inte förrän på 80-talet 

som sporten spreds på allvar runt om i landet. År 1979 bildades världens första 

innebandyklubb, Sala IBK. Ryktet spred sig och små lag från andra orter reste till Sala för att 

spela träningsmatcher mot dem. I oktober 1980 var intresses så stort att Västerås arrangerade 

det första riksmästerskapet i innebandy, där 18 lag deltog. Ett år senare bildades Svenska 

innebandyförbundet. Historiens första VM final spelades år 1996 och den arrangerades i 

Stockholm och spelades i Globen. (Innebandy.se, historia) I dag är innebandy en av Sveriges 
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största inomhusidrotter. I Sverige finns det över 130 000 licensierade spelare fördelat på 250 

föreningar runt om i landet. Dessutom spelas innebandy idag i mer än 30 länder, och dess 

popularitet ökar stadigt. (ibid) 

2.1 Specialidrott 

Specialidrott är ett skolämne som funnits i svenska skolor sedan läsåret 1977/78 i syfte att låta 

talangfulla ungdomar kombinera idrott och studier, men redan 1972 startade 

Riksidrottsförbundet ett testprojekt i samarbete Riksidrottsgymnasieverksamhet. Syftet var att 

låta elever få möjlighet att välja bort andra ämnen och ersätta dem med flera idrottstimmar i 

stället, vilket betydde att eleverna kunde utöva sin idrott på skoltid. Tanken var att ge lovande 

talanger möjlighet till att utvecklas ännu mer inom sin idrott. (Uebel 2006 s.10) 

Det var under läsåret 1982/83 som Riksdagen valde att acceptera specialidrott som ett 

godkänt och eget ämne, istället för att behöva välja bort andra ämnen, för gymnasieskolor i 

Sverige. (ibid s.10) Sedan dess har den typen av verksamhet expanderat kraftigt och inför 

läsåret 2011 lanserades en ny idrottsutbildning, NIU, med en egen ämnesplan där elever 

utifrån egna prestationer, intervjuer och tester antas till de olika godkända skolorna runt om i 

landet. (Lund & Liljeholm 2014 s. 8) Dessa skolor måste, som tidigare nämnts, certifierats, 

vilket görs genom två modeller; elitföreningsmodellen och elitmiljömodellen. 

Elitföreningsmodellen innebär att elever ska ges möjlighet att bedriva sin idrott på kvällstid 

och skolan samarbetar då med en förening för att kunna genomföra detta. Elitmiljömodellen 

innebär istället att det ska finnas möjlighet för eleverna att utvecklas på elitnivå genom själva 

gymnasieutbildningen. (ibid. s.25)  

2.2 Krav och Kapacitet 

Svenska Innebandyförbundet har tagit fram fysiska riktlinjer utifrån resultat på olika fysiska 

tester som genomförts på SIBF:s (svenska innebandyförbundet) elit- och landslag. Man har 

testat olika delkapaciteter som är avgörande för idrottsprestation, det vill säga aerob förmåga, 

anaerob förmåga, rörlighet, koordination/teknik och styrka. (Svenska Innebandyförbundet 

2010) De första riktlinjerna publicerades 2006, och de reviderades 2012. Med hjälp av dessa 

riktlinjer har man sammanställt en kravprofil som en innebandyspelare bör uppnå för att 

kunna vara konkurrenskraftig på landslagsnivå. (Eriksson, Cederstav & Svantesson, 2003)  

 

En innebandymatch är av intermittent karaktär där hög intensivt arbete varvas av 

mellanliggande perioder med låg intensitet och vila. Mätningar under matcher visar att 
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utespelare inom innebandy har i snitt en hjärtfrekvens som ofta ligger mellan 90-95% av 

maximal hjärtfrekvens under ett byte, som grovt skattat varar i ungefär 60 sekunder. 

(Eriksson, Cederstav & Svantesson, 2003) På vissa sätt är kraven på en innebandymålvakt 

högre än för utespelare, det gäller både delar av den aeroba- och den alaktacida anaeroba 

förmågan (korta impulser). Detta eftersom en målvakt är den enda spelaren som aldrig får vila 

under matchernas tre perioder à 20 min, utan endast får korta stunder av återhämtning vid 

avblåsningar i spelet, vars längd och antal dessutom varierar beroende på matchens karaktär. 

Utifrån en egen opublicerad pilotstudie kunde jag se att en målvakts genomsnittliga puls låg 

på ca 82 % av max under en hel match, med högsta notering på 90 % av max. (se bilaga 4).  

Det visar alltså att kraven på målvakten innefattar längre arbetstid, högre genomsnittspuls sett 

över hela matchen, lägre laktacid anaerob belastning, men antagligen högre fokus på 

alaktacida insatser, men det finns alltså inte någon forskning eller vetenskaplig undersökning 

av målvakternas krav och kapaciteter, utan det utgås vanligtvis från den profil som utarbetats 

för utespelare. 

2.3 Målvaktens roll i laget 

Målvakter är en central spelare vid innebandy, precis som i många andra idrotter, bland annat 

fotboll och ishockey. En målvakts form och prestation kan vara en avgörande faktor för hur 

hela matchen slutar. (Karlsson, & Svensson, 2007; Hockeyakademin) Målvakten sägs vara 

halva laget enligt Karlsson & Sjögren (1984). Därför anses specialträning för målvakter både 

relevant och viktigt, detta i och med att målvaktens uppgifter skiljer sig ganska mycket från 

utespelare. (ibid) I huvudsak återkommer samma delkapaciteter i all litteratur om 

målvaktsträning, och som lyfts fram att en målvakt ska träna är; teknik, rörlighet, styrka, 

snabbhet och kondition. (Fredriksson 1999; Ladhe & Landén 2005)  

Enligt en vanligt förekommande modell arbetar en innebandymålvakt med fem grunddelar, 

som tillsammans ska ge en målvakt goda förutsättningar för ett stabilt och framgångsrikt 

målvaktsspel. Dessa grunddelar är; Paraden, Arbetsställningen, Positionen, Förflyttning, och 

den femte, som är den enda offensiva, utkastet. (se Figur 1)   
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Figur 1. Målvaktsspelets fyra defensiva grunddelar. (hämtad ur, Eriksson, J, 2013, s. 5) 

2.3.1 Träningarna 

Inom innebandy tas det ofta upp att målvakten i allt för många fall glöms bort under träningar, 

bland annat för att föreningen/lagen sällan har någon som ansvarar för det. Det betyder att 

träningarna ofta planeras utifrån utespelarnas behov. (Fredriksson et al. 1999)  

 

Inom ishockey finns det konstaterat att barn redan i tidig ålder lär sig att ”bara få pucken på 

mål” och sedan väja undan från målburen/målvakten. Det resulterar i att avsluten inte alltid 

fullföljs eller blir matchlika, och därmed att målvaktens inlärningsmönster från träningarna 

därmed blir fel. En klassisk övning kallas ”slingan”, vilken går ut på att spelarna genomför en 

dribbling, passning, får tillbaka pucken för att sedan gå på avslut. Dessa övningar är oftast 

matchsituationsgrundande och innebär minst tre olika uppgifter och träningssituationer för 

utespelaren, men som ovan nämnt, om avsluten inte blir fullföljda med fult fokus blir 

övningen inte lika utvecklande för målvakten som för utespelaren. Då målvakter behöver  

”nötträning”  (upprepande av övningar) så har den typen av övningar god potential, som kan 

uppnås till fullo genom något så enkelt som att man ser till att utespelarna slutför alla avslut 

med full fart och insats, och koncentration och målmedvetenhet. (Ladhe & Landén 2005)  

 

Även inom fotbollen beskrivs att träningarna bör vara matchlika, och att övningarna i så stor 

utsträckning som möjligt ska förbereda målvakten för hur den ska agera i alla olika situationer 

som kan tänkas förekomma i matcher. En utespelare bör alltid ha som avsikt att fullfölja 

situationen och försöka göra mål. För optimal utveckling för målvakterna krävs alltså väldig 
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hög koncentration och rätt attityd från samtliga spelare, alltså inte bara från målvakten. 

(Karlsson & Svensson 2002)  

 

Enligt en studie gjord på handbollsspelare, visas att specialträning är en viktig aspekt i 

spelarutveckling. Mer detaljerat så innebär det att träning utifrån en spelares position är 

viktigt i optimal prestationsutveckling. (Mihăilă 2011) 

 

2.3.2 Tränarna 

En tränare bör ha förmågan att kunna planera och anpassa sina träningar efter varje spelare. 

Eftersom målvakter är de med mest egen kravbild är det viktigt att en huvudtränare förstår 

grunderna i målvaktsspelet samt ha en förståelse och känsla för vad en målvakt behöver, och 

vidare hur, vad och varför olika övningar genomförs för att uppnå specifika träningsstimuli 

för målvakterna. (Magnusson, [2016-11-07]) Eftersom de flesta verksamma tränare inte själva 

har varit målvakter tas det ofta upp inom innebandy att tränare och målvakter bör ha en nära 

dialog och att målvaktens synpunkter och idéer ligger till grund för utveckling av träningar. 

Ett annat alternativ är att ha en specifik tränare som ansvar för just målvakter. Det borde vara 

ett prioriterat område för många föreningar eftersom det sportsligt finns mycket att vinna på 

att utveckla målvakterna genom specifik träning. (Fredriksson et al. 1999)  

 

I en studie gjord på 14 tränare inom Sveriges idrottsgymnasier (Riksidrottsgymnasierna) 

undersöktes hur kompetensen bland tränarna ser ut. Det påvisades att tränarnas kompetens 

och tränarnas kritiska förhållningssätt, spelar stor roll på hur unga adepters utveckling ser ut 

inom sin elitidrott. Hedberg (2011) lyfter vikten i hur viktigt det är att en tränare är kompetent 

och utbildad. Samt att tränarnas möjligheter till att ständigt utvecklas och fortbildas är viktigt 

för adepters utveckling. Där av är det väldigt viktigt att tränaren har den erfarenhet som krävs 

och framförallt engagemang för att kunna utveckla sina adepter att nå sina mål och visioner. 

(ibid) 

 
 

3 Forskningsläget 
Innebandy är en relativt ung och internationellt sett liten idrott med endast ett fåtal 

vetenskapliga studier om spelet. År 2013 fann det endast ett 20-tal artiklar om innebandy, där 



6 

 

de flesta av artiklarna handlar om skadefrekvensen i samband med innebandy. (Svensk 

idrottsforskning 2013) Endast en av studierna behandlar de fysiologiska kraven för 

innebandyspelare som svenska innebandyförbundet även använder sig själva av som riktlinjer 

vid fysiologiska tester för elitspelare, både på junior- och seniornivå. (ibid) Den enda skillnad 

som lyfts mellan målvakter och utespelare i SIBF:s kravprofil är att det ställs högre krav på 

målvakternas rörlighet jämfört med utespelarnas. (Svenska innebandyförbundet 2010)  

I en artikel som jag funnit undersöks om de olika fysiska delkapaciteterna och tabellplacering 

har någon korrelation. Där de även gjort testet på sådant visa att man låtit sig dela in spelarnas 

i olika grupper utifrån sina spelarpositioner, för att på så vis också kunna avgöra om en 

spelares spelar position har någon skillnad på hur resultaten visar. (Holmberg, 2003) Där 

ingick även 3-4 målvakter (3 målvakter deltog i vissa och 4 målvakter i andra) registrerade 

och man har sammanställt deras resultat i en egen kolumn. Utifrån den tabellen kan vi se att 

det skiljer sig mellan utespelarna och målvakterna. Dock är det väldigt få målvakter som 

deltar till skillnad från utespelare. Så studiens tillförlitlighet blir inte särskilt hög. Som 

Magnusson uttrycker sig i utvecklings materialet ”Vägen till elit- målvaktsträning”  

(Hockeyakademin) ”20 utespelare är betydligt fler än två elefanter”. Nedan presenteras 

tabellen för de resultat man registrerat från de olika delkapaciteterna som testats (Tabell 1). 
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Tabell 1 Testresultat för delkapaciteter (hämtad ur Holmberg, 2003, s. 7). 

  

Utifrån tabell 1 tolkar jag att det finns viss skillnad mellan alla positioner och att 

signifikansen mellan utespelarna och målvakter inte är så stor. Vilket också kan påverkas av 

att det var färre målvakter än utespelare som deltog. Dock finns skillnader, vilket är 

intressant. Detta är något de även nämner i artikeln, att skillnaderna är små då spelarna tränar 

liknande trots skilda positioner, och att de kanske borde träna mer olika. En målvakt som dom 

nämner står mestadels på knäa och en utespelare jobbar väldigt kort och intensivt. Så ett större 

urval på målvaktsida och en studie på om olika träning skulle gynna prestationen vore 

intressant. I artikeln benämns att det inom fotboll har gjorts flera liknande studier, och där har 

det visats att olika positioner kräver olika träning. 

3.1 Skillnad mellan målvakter och utespelare i andra idrotter 

 

Fotboll 

Inom fotboll är målvaktens aktivitet och rörelsemönster annorlunda ut än utespelares, vilket 

också gör att det ställs annorlunda fysiologiska krav på fotbollsmålvakter jämfört med 

utespelare. (Balsom 2003; Stolen et al. 2005) Precis som i andra lagidrotter så är målvakterna 

som eget specialfall mindre prioriterade vid forskning och tester även inom fotboll. (Knoop, 

Fernandez-Fernan & Ferrauti, 2013) I artikeln ”Physical fitness of elite Belgian soccer player 
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by player position” (Boone, et.al, 2012) så har man gjort olika fystester, och sedan delat in 

resultatet utifrån positioner. Det som testats var, sprint, hopp och uthålligheten hos spelarna.  

 
Tabell 2. Sprint resultat (hämtad ur Boone, J. et.al, 2012,  s. 2054).  

 
 

Tabell 3 Hoppresultat (hämtad ur Boone, J. et.al, 2012,  s. 2055). 

 

 
 
Tabell 4 uthållighetsresultat (hämtad ur Boone, J. et.al, 2012,, s, 2055).  
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Studien visar inga större skillnader mellan olika positioner för utespelare på de olika testerna, 

men mellan målvakterna och utespelare kunde de utläsa skillnader. Framför allt på sprint- 

(Tabell 2) och uthållighetstesterna (Tabell 4).  

 

Ishockey 

Inom ishockey brukar man ibland gå så långt som att säga att sporten innehåller två sporter, 

utespelare utespelarnas och målvakternas. (Ladhe 2005) Det har även visats i en studie gjord 

på NHL spelare från åren 2001, 2002 och 2003, att det finns skillnader i både fysisk 

karaktäristik och förmåga mellan olika spelarpositioner (se tabellerna 5-7). Ishockeymålvakter 

har bland annat betydligt svagare överkropp och sämre anaerob effektutveckling än 

utespelare, men å andra sidan mer flexibel hamstring än utespelare. (Vescovi et al. 2006)  

 
Tabell 5  Kroppsammansättning (antropologi) (hämtad ur Vescovi et al. 2006, s. 88). 
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Tabell 6 Test resultat, hopp, styra och rörlighet (hämtad ur Vescovi et al. 2006. s, 88). 

 
 

Tabell 7 Test resultat, power och anaerob effekt (hämtad ur Vescovi et al. 2006 . s, 88). 

 
 

4 Teoretiskt ramverk 
Helhets- och delkapacitetsteorin är en teori som baseras på att träna dels specifika delar och 

dels helheten av en total rörelse för att förbättra en persons prestation. Rörelses komplexitet är 

avgörande för hur den ska tränas som helhet eller som delkapaciteter var för sig som sedan 

sätts ihop till en helhet. En rörelse med hög komplexitet bör till större delen deltränas medan 

en rörelse med låg komplexitet övervägande bör helhetstränas. (Magill & Anderson 2014) 

Vid uppdelad träning ges möjlighet att fokusera på olika delar i den totala helheten, vilket kan 

skapa en större förståelse för hur helheten bör se ut eller vad som krävs för att en helhet ska 
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vara komplett. Det blir alltså lättare att identifiera brister och svårigheter i den totala rörelsen 

vid träning av delkapaciteter och följaktligen även enklare att korrigera dem. (Magill & 

Andersson 2014)  

 

Det finns inga studier angående vad som är effektivast för den specifika positionen 

innebandymålvakt. Enligt många av mina källor, till exempel Ladhe & Landén (2005) 

behöver en målvakt specialträna sina olika delkapaciteter, och även en annan typ av 

upprepande ”nötträning” än utespelare. Utgångspunkten för detta arbete är att målvaktens 

rörelser är av hög komplexitet, och därför till stor del bör deltränas. Enligt det teoretiska 

ramverket bör då en målvakt ha individanpassad specifik träning med inriktning mot specifika 

delkapaciteter, och att den träningen skapar en bas för helhetsträningen, som i slutändan ger 

en positiv effekt på prestationen.  

 

Inom rörelseteori handlar det oftast om, Hur, Vad och Varför. (Högberg 2008) Dessa begrepp 

kommer att användas i denna studie vid tolkningen av resultaten, där ”Hur” blir hur tränarna 

gör för att ge målvakter den utveckling de behöver, ”Vad” blir vad de anser en målvakt 

behöver, och ”Varför” blir varför de anser eller inte anser en målvakt behöver specialträning.  

 

 

5 Syfte 
Syftet med min studie är att ta reda på hur mycket resurser och fokus som läggs på utbildning 
av målvakter på nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)  

5.1 Frågeställningar 

-‐ Vilken uppfattning har lärare i specialidrott om målvaktsträning, och hur denna ska 

bedrivas? 

-‐ Finns det tillgång till utbildad målvaktstränare, och i så fall hur ofta finns de(n) 

tillgänglig(a)? 

6. Metod 
Jag har genomfört min studie utifrån en kvalitativ enkät där data insamlats via mail och 

telefonintervju, med en semistrukturerade frågeställningar. Valet av just semistrukturerade 

frågeställningar motiveras av att denna typ av uppbyggnad av frågor ger möjlighet till 
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följdfrågor som kan bidra till att förtydliga vissa svar. (Hassmén & Hassmén 2008; Patel & 

Davidson 2003). Jag hade tre huvudfrågor som riktade sig mot mitt syfte, varav två frågor av 

kvantitativ karaktär. 

 

6.1 Definition Målvaktstränare 

Det finns i Sverige inte någon formell strukturerad utbildning för målvaktstränare inom 

innebandyn, och inte heller någon specifik arbetsbeskrivning. Benämningen 

”målvaktstränare”  syftar oftast på en person med erfarenhet som målvaktstränare, specifikt 

intresse eller en före detta målvakt som fått den arbetsrollen. Inom innebandy har denne 

person oftast inte heller någon specifik tjänst eller titel som målvaktstränare, utan det är en 

person som har tar extra ansvar över målvakterna, eller helt enkelt lägger lite extra tid på 

deras träning. För att definiera målvaktstränare i denna studie så har jag valt att utgå ifrån 

tränarens utbildning och erfarenhet. Tränare som har gått den vanliga tränarutbildningen i 

förbundets regi, där dock en viss del målvaktsträning ingår, anses inte i denna studie vara 

tillräckligt fördjupad kunskap för att nå nivån målvaktstränare.  

 

6.2 Urval och tillvägagångsätt 

Jag valda att utifrån Svenska innebandyförbundets lista på godkända idrottsutbildningar 

kontakta alla (sökbara 2016) 30 NIU-gymnasier inom innebandy i Sverige (se bilaga 3). 

Eftersom jag valt att ta kontakt med samtliga NIU-skolor i Sverige kom mitt urval att bestå av 

ett totalt urval. I vanliga fall görs sällan ett totalt urval, då det ofta kan innebära höga 

kostnader och mycket data att analysera samt att det kan vara svårt att analysera alla insamlad 

data. (Eljertsson 2012, s.29) Dock är det inte så stor population av NIU-skolor så därför är det 

både önskvärt och genomförbart med ett totalt urval. Kontakten med de ansvariga på skolorna 

skedde i första hand via mailkontakt, och vid utebliven respons eller andra hinder med den 

kommunikationskanal, så genomförde jag mina intervjuer via telefonkontakt. Dock valde jag 

att inte spela in telefonintervjuerna, på grund av brist på verktyg för detta. Under min 

insamling av data fick jag kontakt med 26 av totalt 30 aktiva NIU skolor, varav 14 skolor 

besvarade frågorna per mail och med resterande 12 skolor genomfördes genom 

telefonintervjuer. Orsak till bortfall beror på otillgänglig kontaktinformation till resterande 4 

NIU skolor.  
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6.3 Databearbetning/analys 

Den analysmetod jag valt att utgå ifrån Glaser och Strauss teori om kodning. Insamlade data 

bryts ner, kategoriseras och struktureras sedan för att kunna finna de mest förekommande 

svaren, spridning på svar och ytterligheter bland utsagorna från mina intervjuer. (Kvale och 

Brinkman 2009) Mitt tillvägagångssätt i analysen var att efter insamlingen av all data, läsa 

igenom alla svar och därefter strukturera dem utifrån frågeställning. När alla svar var 

uppdelade under rätt frågeställning så började jag leta upp de mest förekommande svaren. 

Därefter letade jag efter spridningen i svaren, och det sista jag analyserade svaren efter var om 

det fanns några ytterligheter, det vill säga svar som utmärkte sig genom att det skiljde sig från 

de andras. Svaren analyserades sedan utifrån helhets- eller delkapacitets teorin för träning: 

vad, hur och varför. 

6.5 Validitet & Reliabilitet 

Giltigheten (validiteten) i studien anser jag som hög, detta då det dels tydligt framgår vad som 

avses att studera, och dels användes ett så kallat totalt urval. (Hassmén & Hassmén 2008 

s.122-124; Eljertsson 2012 s.29) Insamlingsmetoden av data via mailkontakt och 

telefonsamtal har inneburit en möjlighet till det totala urvalet genom att kunna nå människor 

på andra platser i Sverige, som för mig kunde bli svåra att besöka. Framför allt med tanke på 

den korta tid jag har haft till förfogande för att samla in data. (Kvale & Brinkman 2014. s.190)  

 

Reliabiliteten i denna studie handlar om att på ett systematiskt och trovärdigt sätt analysera 

och tolka nyanser, likheter och skillnader i utsagorna. (Hassmén & Hassmén 2008 s.103). 

Även om det är sannolikt att de 30 lärarna på skolorna skulle svara snarlikt om de fick samma 

frågor igen så kan det ändå anses vara svårt att hävda att svaren skulle gå att återupprepas 

eftersom svaren är beroende av tid och sammanhang. Återupprepningsbarhet är inte heller ett 

reliabilitetskrav i en kvalitativ studie. Innebandy är en relativt ung idrott under ständig 

förändringar och det sker i stort sett dagligen utveckling och förändring. 

 

Något som däremot kan äventyra min studies tillförlitlighet kan vara att intervjuerna över 

telefon inte har spelats in, på grund av tekniska svårigheter, vilket innebär att frågornas svar 

är nedskrivna så noggrant som möjligt av mig, dock inte helt ordagrant. Det finns därför en 

risk att detta kan komma att äventyra validiteten, då viss viktig information kan ha missats 
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och det inte finns möjlighet att återgå till en ursprunglig data för att hitta den informationen. 

(Patel & Davidsson 2003, s. 77) 

 

6.6 Etiska överväganden 

I min studie har jag tagit ställning till vetenskapsrådets riktlinjer gällande de forskningsetiska 

ställningstagandena. (Vetenskapsrådet 2002) All insamlad data har anonymiserats, all 

information och insamlad data hanteras konfidentiellt utefter nyttjandekravets bestämmelser, 

och alla personuppgifter har förvarats så att ingen annan kan ta del av dem. Deltagarna har 

informerats om vad forskningen berör och vad syftet med studien är utifrån 

informationskravet, samt att jag har låtit informanterna själva fått ta ställning till sin 

medverkan utifrån samtyckeskravet. De har också informerats om att de när som helst kan 

avbryta sin medverkan i studien utan att behöva ange någon anledning. Dessa allmänna 

huvudkrav som vetenskapsrådet lyfter för att verka och upprätthålla normer för att all 

forskning ska bedrivas på ett etisk och juridiskt korrekt sätt. (ibid; Eljertsson 2011, s.41) 

 

7 Resultat 
Syftet med min studie var att undersöka hur mycket resurser och fokus som läggs på 

innebandymålvakter vid NIU (nationellt godkänd idrottsutbildning). Nedan redovisas svaren 

på frågeställningarna med citat och beskrivningar av min analys och tolkning av svaren. 

Resultatredovisningen följer en struktur där jag valt att ta med de vanligast förekommande 

svaren, spridning mellan dessa och ytterligheter..  

 

7.1 Är det nödvändigt med målvaktsträning? 

Det är en överhängande samstämmighet mellan samtliga skolor beträffande att målvakter bör 

bedriva en annorlunda och för uppgiften specifik träning. Det vanligaste svaret på frågan om 

de bör bedriva specifik träning var helt enkelt ”Ja”.  
 

Det är en självklarhet att målvakter ska ha annorlunda träning än utespelare, målvaktsspelet har 

helt egna tekniker och ställer helt andra krav än vad det gör på utespelare. (skola 1) 

 

Med annorlunda träning menar jag att vara målvakt är att komma så nära som möjligt en 

individuell gren man kan komma i en lagsport. (skola 1) 
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Det är lätt att ”glömma” bort målvakternas uthållighet som ligger till stor grund för att 

specialträningen ska ge så bra effekt som möjligt. (skola 31) 

 

Varje träning bör innehålla moment i rörlighet och förflyttningsteknik i samband med 

uppvärmning (utan skyttar) (skola 11) 

 

Den ska givetvis individualiseras att gälla målvaktsträning och i synnerhet till vad den enskilde 

målvakten behöver.  (skola 32) 

 

7.1.1 Varför målvaktsträning på NIU 

Många skolor anser att all träning ska bedrivas på individnivå, där allas behov ska tillgodoses. 

Alltså att det är minst lika viktigt för både utespelare och målvakter att träna specifikt. 

 
 (...)målvakterna är generellt dom man ofta ’glömmer bort’ gånger man tappar bort, då man 

fokuserar på den stora massan.  (skola 8) 

 

De flesta skolorna anser att målvakter liksom andra spelare positioner ska tillgodoses för 

bästa utveckling. Målvakter bör förses med specifik styrkeuppbyggnadsträning och/eller 

speciellt utformad rörlighetsträning. I en skola har man tagit fram ett specifikt målvaktstest, 

där man fokuserar på teknik, snabbhet, olika förflyttningar och utkast. Detta är generella 

egenskaper som de flesta skolor lyfter som viktiga delar i hur målvaktsträningen ska bedrivas. 

Många tycker även att det är viktigt att målvakterna tas in i den vanliga  träningen.   

 
 Att de är en del av den gemensamma träningen (skola 14) 

 

Merparten handlar om att kombinera målvakters och utspelades träning så att båda parter får ut 

det mesta av den. (skola 19) 

 

Min filosofi är att vid övningar och spelsekvenser helt och hållet planera för utespelare, så att de 

utsätter sig för de vanligaste situationerna som uppkommer på match. Genom detta får 

målvakterna automatiskt öva på de vanligaste situationerna som uppkommer i matchsituationer 

vilket utvecklar de på matchlika detaljer. (skola 29) 

 

Några skolor lyfter hur viktigt det är att även utespelare är införstådda i varför vissa övningar 

görs och vad syftet är med dem.  
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Jag tycker personligen att övningarna man gör behöver förklaras utifrån syfte dvs.  Denna 

övning är till för att...eller denna övningen tränar detta...och då att man ofta visar att övningen är 

till för målvakten. (skola 27) 

 

Merparten handlar om att kombinera målvakternas och utspelades träning så att båda parter får 

ut det mesta av den. (skola 19) 

 

Det lyfts även från en skola att det är viktigt att man har överseende med att de flesta eleverna 

har ett klubblag, vilket innebär det tränas en hel del på kvällar och spelas matcher på helgerna. 

Så man försöker därför jobba mindre ”på knäna” (det vill säga match likt) under skoltid och 

mer fokus på fysiken. 

 
Vi tar belastningen i aspekter, då många elever har tre pass utöver skolans tre pass. Blir slitage 

på knän. (skola 9) 

 

En annan skola anser sig bedriva en utbildning där spelarna ska ges möjlighet till att utvecklas 

genom att få verktyg för att utveckla sitt egna spel. Målvakterna får utvärdera sitt egna spel, 

genom analys av varandra och genom att se sig själva via videoinspelningar, kunna utvärdera 

sitt egna spel, och komma fram till vad de behöver utveckla. Vissa andra skolor använder sig 

av KeyFloorball model, som är ett program för att analysera målvakternas rörelsemönster. 

Ytterligare andra jobbar genom att ha en målvaktstränare som ger feedback under ordinarie 

träningar. Samtliga är modeller med syftet att hjälpa målvakter med deras utveckling.  

 
Vad gäller den fysiska träningen och statusen så arbetar vi med samma testprofiler på målvakter 

som med utespelarna. Det målvakterna har själva är sitt individuella specialprogram där bland 

annat moment som bål och ryggstyrka finns med i större mängd än utespelarna. (skola 24) 

 

7.2 Finns det målvaktstränare? 

Resultatet visar att utbildade målvaktstränare helt saknas på över hälften av NIU-skolorna (se 

figur 2). Många instruktörer/tränare i skolorna hänvisar till Svenska innebandyförbundets 

tränar-/instruktörsutbildning, där en lite del av den involverar målvaktsträning. Majoriteten 

anser dock inte att den är tillräckligt bred för att man ska kunna känna sig trygg i att titulera 

sig själv som målvaktstränare, enligt det som definitionen i denna uppsats innebär.  
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Figur 2. Tillgång till målvaktstränare 

 

Av de skolor som har tillgång till målvaktstränare så varierar både nivån och insatsen. Nedan 

följer några representativa citat från intervjuerna. 

 
En ut av instruktörerna här på NIU har gått målvaktsutbildning och vi använder oss av materialet 

i undervisningen.  (skola 1) 

 

Vår mv-tränare jobbar med dem individuellt på vissa av passen och sedan ger han dem feedback 

under ordinarie träningar. (skola 1) 

 

 Ja, vi har en målvaktstränare som kommer in kontinuerligt och kör pass med målvakterna. 

(skola 3) 

 

Ja och nej. Vi har ingen specialutbildad målvaktstränare men vi har två instruktörer med stor 

erfarenhet av målvaktsspel på hög nivå där en dessutom är målvaktsinstruktörs-utbildad, dock 

för yngre målvakter. Vi anser att kompetens nog finns i vår tränarstab som det är. (skola 4) 

Ingen specifikt utbildad målvaktstränare utan båda instruktörerna är certifierade 

innebandytränare från svenska innebandyförbundet med en grundutbildning om hur man driver 

träning för målvakter. Men ingen som ”nischar”  det. (skola 6) 
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7.3 Hur ser tillgängligheten ut av målvaktstränare? 

Närvaron av målvaktstränare är väldigt varierande, framför allt på grund av ekonomiska 

resurser. Några av skolorna hyr till och med in målvaktstränare för att ge alla spelare 

möjlighet till utveckling. Anledningen är att de anser och/eller lyfter att det är ”för liten”  

tjänst för att någon ska kunna jobba med i ett lönsamt syfte, I figur 3 redovisas att det bland 

de skolor som har tillgång till målvaktstränare är mest vanligt med att den är tillgänglig ca 1-2 

ggr/månaden, vilket innebär att ca 1-2 pass av det vanligast förekommande antalet 12 pass per 

månad är planerade eller prioriterade för just målvakter. Resultatet visar också att ett NIU 

anser att tillgång 1 g/vecka inte räknas som ”tillgång till målvaktstränare”, och att även de 

som svarade ”Nej” på frågan om tillgång ändå anger att det finns målvakttränare på plats 

någon/några gånger per termin. 

 

 
Figur 3 Hur ofta finns målvaktstränare tillgängliga 

 

Vi hade en målvakt som instruktör som vi tog in på timme, 1-2ggr i månaden (skola 1) 

 

Vi har två tjejmålvakter som får uppmärksamhet av mv-tränare varannan vecka. 

Vi har fyra pojkmålvakter och de får träning/uppmärksamhet varje vecka, där han fokuserar på 2 

st åt gången (skola 2) 

 

Under detta läsår har vi haft målvaktstränare med 1 pass i veckan. Under förra läsåret hade vi 

målvaktstränare med 1 pass var 3e vecka. (skola 3) 
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Det läggs under en period på 5-6 veckor varje halvår ner extra tid för målvakterna, då får dom ca 

6 pass med specifik träning för dem (skola 6) 

 

I de skolor där man inte har tillgång till någon målvaktstränare, får ofta en av instruktörerna 

ansvaret för målvakterna vid vissa tillfällen. Dessa instruktörer är då utbildade med den 

generella instruktörsutbildningen från svenska innebandyförbundet. 

 

 

8. Diskussion 
Syftet med min studie har varit att undersöka hur mycket resursers och fokus som läggs på 

innebandymålvakter vid NIU (nationellt godkänd idrottsutbildning). Diskussionsdelen 

disponeras utifrån studiens frågeställningar. 

8.1 Är det nödvändigt med målvaktsträning? 

Målvaktsträning är något som tränarna anser som en viktig aspekt i utveckling av innebandy. 

Tränarna anser att en målvakt är i behov av särskild träning, det i form av framför allt specifik 

fysisk träning, så som kondition och muskelstyrka i olika former, vilket går att sammankoppla 

till min teoretiska ansats gällande helhet och delkapacitetsträning. Studier påvisar också att 

specifik träning av delkapaciteter förbättrar en total rörelse (Magill & Andersson 2014), och 

att kraven på spelare och deras fysiska förmåga varierar utifrån vilken position de har i laget, 

vilket i sin tur också har betydelse för vilken specifik träning den ska utföra. (Vescovi et al. 

2006) Inom ishockey anser man att målvaktsträning är ett måste eftersom målvakten är den 

mest centrala och viktigaste spelaren på planen, och att målvaktens form är en avgörande 

faktor för hur matchen slutar. (Karlsson, & Svensson 2007: Magnusson 2016) På grund av 

likheterna i spelet borde det vara lika viktigt inom innebandy.  

 

Tränarna var eniga om att målvakterna bör utföra någon form av specifik tärning. Ett exempel 

som nämndes var individuell uppvärmning speciellt för målvakterna för att kraven på 

målvakternas rörlighet är extra höga och att en målvakt därför kan behöva vara rejält 

uppvärmd innan passet med ”hela laget” drar igång. Detta kan anses som en självklarhet, 

speciellt eftersom en målvakt endast rör sig på sin lilla yta runt målområdet och har det lite 

svårare att bli varm under själva övningarna, men det är inte något som generellt praktiseras 

på skolorna.  
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Så vad bör karaktärisera målvaktsträningen på NIU-skolorna enligt instruktörerna/tränarna? 

Enligt de insamlade åsikterna så bör målvaktsträningen bedrivas på speciellt avsatt tid för att 

målvakterna ska få fullt fokus och kunna jobba med de tekniska färdigheterna. Dock håller 

jag med vad en tränare sa, ångande att alla övningar behöver förklara utifrån syfte. Detta då 

jag tror det skapar en bredare förståelse för vad och varför träningen görs som den görs. Samt 

att alla spelarna blir införstådda i vad som ska fokuseras på för att göra träningen så specifik 

som möjligt för målvakterna.  

 

Ett annat väldigt bra upplägg på hur målvaktsträningen bör bedrivas togs upp av en skola som 

beskrev hur de tog hänsyn till hur målvaktens klubblagssituation såg ut, och att 

totalbelastningen med tre kvällspass med klubblaget utöver de tre passen i skolan under en 

vecka.  

 

Det anses av många tränare att huvudsyftet med träningarna på NIU är att utveckla den 

fysiska statusen. Detta skulle vara ett bra sätt att komma åt en individs svagheter, och inte 

nöta för mycket på en målvakts knän. Dock tycker jag inte att de jag har intervjuat har kunnat 

visa på konkreta upplägg på hur målvaktsträning ska bedrivas i praktiken. Det är naturligtvis 

inte är så konstigt att träningen på NIU framför allt är anpassad för utespelare prioriteras, då 

samtliga krav-/kapacitets profiler eller tester utvecklats för utespelare. Däremot så anser jag 

att forskningen kring ishockey om hur viktigt det är att ta hänsyn till spelarens olika position i 

laget vid träning är en viktig aspekt i en målvakts utveckling. En central fråga i utvecklingen 

blir ”vad”, det vill säga att skapa en förståelse för vad som ska tränas. Detta i enighet med min 

teori om helhet och delkapacitetsträning, där vad som ska tränas behöver bli mer synligt vid 

del träning, och där att bryta ner i delar ger oss möjlighet att identifiera svårigheter för att 

sedan kunna jobba mer specifikt. Detta kan ge adepterna en möjlighet att utvecklas där de har 

störst behov. 

 

8.2 Finns det målvaktstränare?  

Inom fotboll men framförallt ishockey kan man konstatera att målvaktstränare är mer eller 

mindre standard. Inom innebandy kunde jag utifrån min undersökning se att så inte är fallet. 

Majoriteten av de skolor som hade målvaktstränare väljer att hyra in tjänsten för ett fåtal 

timmar, och att det anses som en för liten del av en tjänst på skolorna för att vara prioriterat. 
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Eftersom ingen ifrågasätter att det skulle vara positivt med målvaktstränare, men samtidigt 

säger att det inte är prioriterat så betyder det att det inte avsätts tillräckliga ekonomiska 

resurser för det.  

 

Ett annat problem som påtalades är att det inte finns tydliga utbildningsmaterial för 

målvaktsträning, medan det inom de flesta idrotter finns en uppsjö av spelövningar där olika 

matchsituationer tränas, framför allt designade för utespelare. Dock är det få 

tränare/instruktörer som väljer att lägga vikt vid att verkligen förklara syftet med övningen så 

att den ska kunna gynna alla positioner. Som Stefan Ladhe (2005), lyfter i boken för 

ishockeymålvakter, ”Det är så lite som behövs för att göra det målvaktsspecifikt, detta genom 

att man bara ser till att utespelare ser vikten i att fullfölja en övning, som man gör på match. 

På så sätt blir den direkt mer målvaktsspecifikt”. Det är där vikten i att ha en målvaktstränare 

på plats kommer, någon som ser de små detaljerna och kan hjälpa till för att förbättra så alla 

på planen ges samma förutsättningar i att utvecklas. Absolut kan jag hålla med att det är en 

liten tjänst, men varför inte göra den större, en person är kanske inte viktigare än 20 personer, 

men målvakt är som ovan nämnts ur flera aspekter den enskilt mest avgörande spelaren i ett 

lag. Så varför prioriteras inte målvakterna lika mycket som de övriga spelarna? De flesta anser 

även som jag nämnde i resultatet att det är svårt att ta tag i målvakterna då en enskild tränare 

oftast inte besitter erfarenheter eller kunskaper kring målvakter. Det lyfts även att det saknas 

material och utbildning för just målvakter inom innebandy, oftast är det gamla målvakter som 

tar den rollen och för sin kunskap vidare, kanske beror det på som en tränare belyste 

problematiken, om en för ung och outvecklad sport. Där för få fördetta målvakter har tagit 

klivet in i tränarkarriären?  

Utifrån studiens resultat kan jag konstatera att det kan vara en väldigt stor anledning till 

bristen av bra målvaktstränare. Men jag anser dock mer att det är förbundets ansvar att se till 

att utveckla den kompetensen, samt att faktiskt lyfta problematiken som råder. Vid sökning 

efter material för målvaktsträning fann jag inget publicerat, dock vet jag av information från 

intern källa att det finns material hos Svenska Innebandyförbundet som inte är offentligt på 

deras hemsida.  

Det kanske inte ska finnas för offentligheten att få tag på utan att ha behörighet för det. 

Däremot anser jag att material för hur en målvaktsträning bör bedrivas borde finnas för 

tränare/instruktörer på NIU skolor i Sverige.  

 



22 

 

8.3 Hur ser tillgängligheten ut av målvaktstränare? 

Då många anser att ekonomi är huvudfrågan till att ha eller att inte ha en målvaktstränare 

inom NIU-skolor, så är det också väldigt varierande mellan skolorna om hur ofta de finns 

tillgängliga och inte. I helhet snittar en målvaktstränare sin närvaro på NIU skolor mellan 1-2 

gånger per månad, vilket innebär att de är där ca 10 % av den totala träningstiden. Detta är 

otroligt lite tid om vi ser på det stora hela och då pratar vi inte bara om just tillgängliga 

målvaktstränare utan tiden som en tränare överhuvudtaget lägger på målvakterna. De skolor 

som hyr in och har en målvaktstränare tillgängliga är endast 5 av totalt 26 svarande skolor och 

då under olika perioder. Dessa perioder visade sig vara ca 1-2 gånger per läsår. Detta anser 

jag är väldigt lite tid för en sådan komplex specialträning som målvaktsträning är.  

Det blir även svårt för en utomstående tränare, enligt mig, att se hur en målvakt ska utvecklas 

och då i enlighet med teorin om del och helhetsträning. Då målvaktstränare under den korta 

tiden ska hinna bryt ner träning i så pass små delar att den kan identifiera all små svårigheter 

en adept kan ha. Detta gör därför enligt mig det svårt att skapa en utvecklingsbar ”hur” 

problematik, där tillgängligheten kan komma att skapar stora hinder.  

 

8.4 Sammanfattning 

Utifrån vad jag har fått fram i min undersökning anser en majoritet att målvaktspositionen 

skiljer sig väldigt mycket från utespelarnas, och att det därför är självklart att deras träning 

också ska se annorlunda ut. Dock framkommer det i mina svar att bristen på specialanpassad 

träning för målvakter handlar om brister i kompetens, ekonomi och/eller att sporten är för 

ung/outvecklad. Det framgick tydligt att efterfrågan för de kompetenserna är något man 

efterlyser inom idrotten. Många av tränarna tror att bristen på kompetens framförallt handlar 

om att idrotten inte har lika starka samarbeten mellan skolor och klubblag, så som andra 

idrotter verkar ha. Samt som ovan nämnt kan beror på att sporten är så pass ung, att dessa 

samarbeten inte kommit så långt ännu. Många tror dock att idrotten är på väg åt rätt håll, och 

att ju mer media lyfter sporten så kommer även de ekonomiska resurserna att öka, vilket i sin 

tur kommer leda till att idrotten får större möjligheter. Då innebandyn ständigt kämpar med 

att ekonomiska kostnader ska gå runt, så prioriterar många skolor hellre en huvudtränare i 

första hand.  
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Många respondenter i min studie betonar att innebandy är en ung sport och att den är i 

utvecklingsfas. Det är sant, men det hindrar inte att man kan dra nytta av kunskaper och 

erfarenheter från andra idrotter, till exempel ishockey som faktiskt har liknande komplex 

karaktär. Det framgår i mitt avsnitt om tidigare forskning att i både fotbollen och ishockey ser 

man att det är viktig med positionsspecifik tärning, där en målvakts träning är så pass unik att 

den inte går att jämföra med en utespelare. Både ishockey och fotboll har funnits i över 

hundra år och har haft sin tid att utvecklas, men dessa sporter är ju inte varandra lika, och har 

därför utvecklat sina specifika karaktärsdrag. Innebandy som påminner om andra klubb-/boll-

/pucksporter har fördelen att enkelt kunna ”kopiera” och anpassa. Jag skulle gärna se att 

innebandyn tog efter mer av ishockeyns målvaktsträning då de båda positionerna är av samma 

komplexa karaktär och fysiskt sett jobbar de väldigt mönsterlikt. Det skulle på så vis göra att 

utvecklingen av ”bättre” träningar och förutsättningar för dem skulle gå lite snabbare. Då det i 

dagsläget inte verkar som att man kommit så långt med att skapa material inom innebandyn, 

som man kommit inom både fotboll och ishockey. Samtidigt som att det i dagsläget inte finns 

så mycket forskning kring innebandy över huvud taget. Detta kan nog, enligt mig, också ha en 

väldigt stor inverkan på sportens utveckling. 

 

9 Metoddiskussion och vidare forskning 
Min studie har genomförts med semi-strukturerade frågeställningar som har ställts via via 

mail och telefonintervjuer. Svar inkom från 26 lärare på 26 av de 30 skolorna, vilket inte är 

100 % men 87 % får anses som mycket god svarsfrekvens. Denna studies resultat kan till viss 

del ha blivit annorlunda om svaren hade inhämtats genom att jag hade genomfört muntliga 

intervjuer med samtliga lärare som svarade vilket kunde ha resulterat i än mer nyanserade än 

via e-mail. Min studie kan betraktas som en pilotstudie om målvaktsträning inom innebandy 

på NIU skolor i Sverige. Den bör därför följas upp av ytterligare studier, kring hinder, syn och 

kompetenser inom idrotten innebandy på NIU skolor. Det jag helt klart kan konstatera är att 

innebandyn är i stort behov av att utveckla material och kompetensutbildning gällande varför, 

hur och i vilken utsträckning målvaktsträning ska bedrivas. Det jag även kan konstatera är att 

det är endast ca 10 % av den totala tiden för träningspassen på NIU där fokus läggs på 

specifik målvaktsträning, vilket jag personligen anser vara en låg andel, men där framtida 

forskning förhoppningsvis kan bidra med kunskap om vilken tidsandel som vore optimalt.  

 



24 

 

När det gäller framtida forskning så finns det ett stort outforskat område inom just innebandy, 

där vi inom sporten behöver dra vårt strå till stacken och börja intressera oss för att utveckla 

den. Innebandyn har under de senaste 10 åren fått ett rejält uppsving. Genom denna studie har 

ett fortsatt intresse för forskning väckts inom mig, där jag ser ett behov av att undersöka bland 

annat hur en målvaktsspecifik fysprofil skulle kunna se ut, vilket då skulle kunna ligga till 

grund för en fördjupad utveckling av målvaktsträning.   

 

 

10 Slutsats 
Det råder enighet om att det bör bedrivas specifik träning för målvakter med specialutbildade 

tränare. I studiens resultat framkommer att för just de specifika positioner som en 

innebandymålvakt har, ses en helhets- och delkapacitetsträning som en optimal träning. Det är 

dock stor diskrepans mellan hur träning faktiskt bedrivs och hur en optimal sådan bör kunna 

bedrivas. I praktiken är det väldigt låg tillgänglighet på målvaktstränare, vilket anses bero på 

dels brist på ekonomiska resurser, dels brist på kunniga tränare.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar:  
Syftet med min studie är att ta reda på hur mycket resurs och fokus som läggs på målvakter på 

gymnasial nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och om det finns tillgång till utbildad 

målvaktstränare på skolorna. 

• Vilken uppfattning har lärare i specialidrott om målvaktsträning, och hur en denna ska 

bedrivas? 

• Finns det tillgång till utbildad målvaktstränare, och i så fall hur ofta finns de(n) 

tillgänglig(a)? 
 

 
 
 
Vilka sökord har du använt? 
innebandy, innebandymålvakt, Specialidrott, Ämnet specialidrott i gymnasieskola, 
idrottsgymnasier, ice hockey goalkeeper, goalkeeper, skillnad mellan målvakt och utespelare, 
individualized training in team sport, physiological measurement ice hockey. 
 
 
Var har du sökt? 
Libris, GIH, PubMed, SPORTDiscus, Google 
 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Libris: Specialidrott, idrottsgymnasier, skillnad mellan målvakt och utespelare 
PubMed: 
SPORTDiscus: individualized training in team sport, physiological measurement ice hockey 
 
Google: innebandy, NIU,  
 

 
Kommentarer 
Svårigheter i att hitta relevant forskning samt studier för mitt forskningsläge. Samt en bra 
teoretiska ansats som kan stärka min hypotes om vikten i specifik träning för målvakter.  
 

 

 



 

Bilaga: 2 Intervjuguide 

Informera	  om:	   
• Anonymitet, (inget skall kopplas till intervjupersonen - arbetsplats, orter osv.).  
• Sammanställning av intervjun till intervjupersonen?  
• Är det ok att spela in intervjun?  
• Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar.  

 

Intervjufrågor: 
• Hur	  anser	  tränare	  att	  målvaktsträningen	  ska	  bedrivas? 

• Ser du någon anledning till att målvakterna bör bedriva annorlunda träning 
jämfört med utespelarna, och i så fall i hur stor utsträckning? 

• Kan du bedriva den målvaktsträning du önskar, och om inte, vilka hinder 
finns? 

 

• Finns	  det	  utbildade	  målvaktstränare? 
• Hur	  ofta	  finns	  den	  tillgänglig?	  
• Inte,	  varför?	  

 

• Inom	   andra	   idrotter	   som	   ishockey	   är	   det	   standard	  med	   speciella	   målvaktstränare,	  
varför	  tror	  ni	  inte	  det	  är	  det	  inom	  innebandyn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga: 3 Mail till skolorna 

 

Hej! 

Mitt namn är Mariette Jansson och jag studerar mitt sista år på Gymnastik- och 

Idrottshögskolan i Stockholm. Där jag läser till specilaidrottslärare med inriktning mot 

Innebandy. 

Just nu håller jag på med mitt examensarbete, där jag ska skriver en uppsats på avancerad 

nivå, syftet med min studie som jag valt att göra, är att ta reda på hur mycket hjälp och fokus 

som läggs på målvakter på NIU och om det finns utbildade målvaktstränare på skolorna. 

Detta har jag valt att undersöka genom att kontakta samtliga NIU skolor i Sverige och gör 

detta genom mail som huvud informationskälla. 

  

Så vad jag önskar nu är att få veta om ni på er skola skulle vilja delta i min studie genom att 

besvara min fyra korta frågor som finns med längre ned i mailet. 

Ert deltagande är helt frivilligt och era svar kommer endast att använda i vetenskapligt 

ändamål, där svaren kommer sammanställas och redovisas i min uppsats. Den kommer sedan 

att publiceras på Diva portalen som är en uppsats plattform. 

Jag skulle verkligen uppskatta om ni ville ta er tid till att hjälpa mig med detta, då ert svar har 

stor betydelse för mitt arbete. 

  

Tacksam för svar och tack på förhand för ert samarbete! 

  

Med vänliga hälsningar, 

Mariette Jansson 

mariettejansson@gmail.com 

0761726544 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga: 4 Pulsdata: 

 

 
 

 


