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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att skapa en nulägesanalys över målvaktsträningen för pojkar 

mellan14-16 år inom Stockholms elitfotbollslag. 

• Hur ser strukturen för träningarna ut, samt hur förhåller sig målvaktsträningen i tid och 

antal i förhållande till lagträningen? 

• Jobbar tränarna med planering inför säsong och enskilda träningar? 

• Hur ser utbildningsnivån ut bland målvaktstränarna inom Stockholms elitfotbollslag i 

åldrarna 14-16 år?  

• Finns det en utbildningsplan för målvakterna i åldrarna 14-16år inom 

elitfotbollsklubbarna i Stockholm?  

Metod 

Studien bygger på en kvantitativ undersökning genom enkätförfarande, samt en enskild 

intervju. Enkäten skickades ut till 32 st tränare på elitnivå i Stockholm. Intervjun genomfördes 

med en av Stockholms mest meriterade målvaktstränare. All data sparades och 

sammanställdes elektroniskt. Samtliga tränares svar fördes in i programmet SPSS med vilket 

databehandlingen genomfördes. 

Resultat 

Resultatet visar att dryga hälften av tränarna som svarade, 11 st, arbetar som specialiserade 

målvaktstränare. Majoriteten av lagen tränar 2-3 gånger i veckan och då mellan 60-90 

minuter. Sexton av arton lag som svarade tränar specifik målvakts träning 1-3 gånger i 

veckan. Huvudparten av lagen tränar specifik målvaktsträning mellan 30-60 minuter. Det 

viktigaste att träna på för målvakter är, enligt tränarna, Spelträning. Därefter kom i ordningen 

Greppträning, Fysisk träning, Förflyttningar och Inlägg/Upphoppsteknik. Färre än hälften av 

tränarna arbetar med säsongsplaneringar. Resultatet visar att de som inte arbetar så också har 

lägre fotbollsrelaterad utbildning. Färre än hälften har en utbildningsplan för sina målvakter. 

Slutsats 

Stockholmsfotbollen behöver utbildade målvaktstränare med engagemang för 

målvaktsträning. Klubbar och lag behöver se över eller skapa en utbildningsplan för sina 

målvakter. Klubbarna, lagen och tränarna måste jobba med säsongsplaneringar. Antalet 

målvaktsträningar är tillräckliga, men de behöver synkroniseras med lagträningarna. 
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Förord 
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1. Inledning 

Tanken till detta arbete uppkom efter samtal med målvakter och målvaktstränare från olika 

klubbar i Stockholm. Tendenser fanns bland klubbarna i Stockholm att målvakternas 

målvaktsträning var underprioriterad. Målet med arbetet var att ta reda på verkligheten. En 

annan tanke var att arbetet ska kunna användas som underlag för Stockholms Fotbollsförbund 

vad gäller åtgärder till förbättring för målvaktstränarnas situation i Stockholm. 

1.1 Introduktion 

Positionen som målvakt är unik då man använder alla kroppsdelarna för att rädda bollen. 

Teknikträningen behöver därför specialiseras för målvakten och specialkompetens för 

tränaren är nödvändig. Målvaktens position är också den position på planen som är mest utsatt 

- missar målvakten bollen är konsekvenserna oftast avgörande.  

 

Fotbollen, liksom alla sporter och idrotter, utvecklas såväl spelmässigt som tekniskt. Detta 

ändrar förutsättningarna för spelarna, vilket leder till att både tränarna och spelarna måste 

utveckla sina kunskaper. Dagens moderna fotboll medför att målvakten deltar på ett mer 

aktivt sätt i både anfallsspelet och försvarsspelet. Då mer genom tillbakaspel och 

igångsättningar med både händerna och fötterna.1 I och med att målvakten deltar mer i lagets 

anfall, leder det till att målvaktstränarens ansvar ökar, då den unika specialträningen för 

målvakterna i dagens moderna fotboll även innefattar anfall. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Historia 

År 1866 skrevs den första målvaktsrollen in i reglerna av Football Association (FA) i 

England, landet där sporten grundades. Målvaktens roll var från början otydlig. Först år 1871 

kom regeln att målvakten fick använda händerna i sitt försvarande av målet, då över hela sin 

egen planhalva. Först år 1912 begränsades målvakten att använda sina händer till det egna 

straffområdet. 

 

Motståndarnas behandling av målvakten var under spelets början hårdhänt. Utespelarna fick 

tackla målvakten och hålla fast målvakten så att medspelare kunde göra mål i lugn och ro. 
                                                
1 Pilar Sainz de Baranda, Enrique Ortega och José M. Palao, ”Analysis of goalkeepers defence in the World Cup 
in Korea and Japan in 2002”, European Journal of Sport Science, 8 (2008:3), s. 132-133. 
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Detta ändrades år 1893 då reglerna sa att man endast fick tackla målvakten då denne höll i 

bollen, samt hade båda fötterna i marken. Detta ”pjosk” för målvakten sympatiserades inte 

med alla fotbollstyckare i England. Behandlingen av målvakten blev mer påtaglig när de 

engelska lagen var ute på turnéer i Europa. Då kom man ofta i konflikt med motståndarlaget 

angående just målvakten. Behandlingen av målvakten i andra europeiska länder var mycket 

mildrare än i England under denna tid. Målvakten var närmast behandlad som helig ute i 

Europa. I början av 1900-talet letade klubbarna i Englands efter specifika fysiska egenskaper 

när behovet av målvakter dök upp. En vanlig väg i rekryteringen av nya målvakter var att gå 

via rugbyn där spelarna ofta var stora och starka män. En av England främsta målvakter under 

denna tid hette Willie Foulke. Han stod som målvakt, under sin aktiva karriär, i Sheffield 

United, Chelsea och Bradford. Willie hann också med att stå i mål för det engelska landslaget. 

Willie kallades för ”Little Willie” på ett skämtsamt sätt på grund av sin storlek. Willie vägde 

96 kilo i början av karriären men gick upp till 143 kilo innan karriärens slut.2 

1.2.2 Målvaktens roll i laget 

En bra målvakt kan vara skillnaden mellan vinst och förlust i många matcher. Som tidigare 

beskrivits, är positionen som målvakt en specialposition i laget. Målvakten är en lagmedlem, 

men också en ensam spelare med specifika krav och specifikt kunnande. Vid tillbakaspel, 

spelvändningar och uppspel deltar målvakten tillsammans med övriga lagmedlemmar och 

agerar som siste man. Specialiteterna innefattar ingripanden med händerna, så som vid inlägg, 

skott och djupledspassningar. Att målvakten får ta bollen med händerna innebär också att 

denne får kasta bollen och skjuta utsparkar på helvolley eller halvvolley.3 

 

Det finns fem försvarstekniker för en målvakt; greppteknik, sidledsförflyttning, fallteknik, 

inlägg/upphoppsteknik och boxteknik. Dessa tekniker kräver tidig grundläggande 

specialträning, som bör stegras i svårighetsgrad med tiden, för att bättre kunna behärska de 

spelmoment som dessa tekniker ingår i. Dessa spelmoment är inlägg, djupledspassningar och 

skott. Målvaktens uppgift är dock först och främst att styra sitt försvar, dvs. backlinjen, på ett 

sätt så att målchanser inte uppkommer för motståndarna. Det är också viktigt för en målvakt 

att ha en bra utgångsposition för att, så tidigt som möjligt, fånga bollen.4 5 

                                                
2 Åke Jönsson, Fotboll: Hur världens största sport växte fram, (Lund: Historiska Media, 2006), s.182-187. 
3 Leif Karlsson, Mats Svensson, Fotbollens Målvaktsspel, (Solna: Svenska FotbollFörlaget AB, 2007), s.5-7. 
4 Svenska Fotbollsförbundet, Utbildningsmaterial; Målvakt Bas 2 - Försvar, (Solna: Svenska FotbollFörlaget 
AB: 2007), s.17-19. 
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De tekniker som målvakten använder i sitt anfallsspel är med/mottagning, passningar och 

igångsättningar. Inom igångsättningar inkluderas utkast, inspark och utspark. Ett exempel när 

en anfallsteknik används kan vara ett snabbt och bra placerat utkast som startar en kontring, 

vilken eventuellt kan leda till mål. Om målvakten är osäker i sin anfallsteknik, vid exempelvis 

ett tillbakaspel från en medspelare, brukar oftast resultatet bli att målvakten skjuter iväg 

bollen för att denne inte ska sätta sig själv i en obekväm situation. Resultatet av detta blir 

oftast att laget måste vinna tillbaka bollen. Dessa moment behöver isolerad specialträning 

med många repetitioner för att målvakten ska känna sig säker i teknikerna. Den funktionella 

tekniken kan tränas genom spelövningar eller genom smålagsspel som styrs för detta.6 

 

Olika moment och tekniker kräver specifikt isolerad teknikträning samt specialutformad 

spelträning. För att målvakterna ska få det, krävs det att resurser finns. Det innebär bland 

annat utsatta tider, vilka enbart är till för specialträning. Lika viktigt är målvaktstränare med 

goda kunskaper och tränarutbildning riktat mot målvakter. Syftet med detta arbete är att 

undersöka hur målvaktsträningen hanteras samt prioriteras inom klubbarna i Stockholm.  

1.3 Forskningsläge 

En nulägesanalys av målvaktsträningen har inte tidigare genomförts inom fotbollen i Sverige. 

Forskning på specifika områden har tidigare gjorts och fotbollen är idag bra kartlagd som 

sport. De artiklar och böcker som beskriver den forskning som gjorts kommer att presenteras 

under rubrikerna Träning, Planering och Tränarna och coaching. 

1.3.1 Träningar 

Fotboll är en ”open-skill” idrott, där miljön ändras under hela matchen. Olika situationer 

uppstår hela tiden7. Teorier om vilket det bästa sättet att träna på är lika många som det finns 

tränare i världen. Sättet att spela fotboll är också olika beroende på var i världen man spelar. 

England är ett land med mer fysiskt spel, vilket Å. Jönsson påpekar.8  

 

                                                                                                                                                   
5Joe Bean, Miller Bugliari, Tony DiCicco, Anson Dorrance, Peter Gooding, Barry Gorman, Lauren Gregg, Dr. 
Colleen Hacker, Jay Hoffamn, Schellas Hyndman, Joe Morrone´s, Glen Myernick, George Perry, Chris 
Petrucelli, John Reinne, Steve Sampson, Tim Schum, Layton Shoemaker, Charlie Slagle, Jeff Tipping, Jeff 
Venell´s och Tony Waiters, The soccer coaching bible/ National Soccer Coaches Association of America (USA: 
Human Kinetics 2004), s. 168-169. 
6 Svenska Fotbollsförbundet, Utbildningsmaterial; Målvakt bas 2 - Anfall, (Svenska FotbollFörlaget AB: 2007), 
s. 43-44. 
7 Johnny Nilsson, Träningslära, (GIH Stockholm, 1997), s. 31. 
8 Jönsson, s.182-187. 
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Antalet timmar som spelare lägger ner på sin träning varierar. Enligt A. Williams m.fl. har de 

16-åringar som erbjuds ungdomsproffskontrakt med Premier League klubbarna och deras 

akademier redan lagt ner över 7000 timmar på specifik fotbollsträning. I artikeln beskrivs det 

att den genomsnittlige elitspelande 16-åringen har tränat minst 15 timmar specifik 

fotbollsträning i veckan. Detta medför ca 700 timmar per år och 7000 timmar på tio år. 

Författarna skriver att antalet träningstimmar innan dessa spelare når högsta serien, Premier 

League, kommer att ligga på minst 10 000 träningstimmar. Författarna fastställer att en 

fallenhet för sporten inte är ett faktum om spelare kommer att lyckas, utan att det är 

motivation och träningsflit med bra träningar som fastställer om en spelare kan lyckas eller 

inte.9 Detta bekräftas av J. Fallby som menar att fallenhet, eller ordet talang, försöker 

förutsäga om en spelare kommer att bli bra i framtiden eller inte. Det går inte att se då olika 

åldrar kräver olika fotbollsrelaterade egenskaper och att fallenheten för dessa egenskaper kan 

bara se när personen är i dessa åldrar. Vad författaren påpekar är dock att motivationsfaktorn 

och envishet trots motgångar är viktigt.10 A. Williams m.fl. tydliggör dessutom vikten av att 

variera träningsformer för ungdomsspelare, för att utveckla spelarnas inlärning.11 

 

I dagens fotboll är de fysiska kraven på fotbollsmålvakten annorlunda än vad de var för 100 år 

sedan. Enligt P. Balsom är det de fysiska kapaciteterna för fotbollsmålvakten som bör tränas; 

uthållighet, styrka, snabbhet och rörlighet.12 Uthållighetskraven för en målvakt är lägre än för 

utespelarna. Författarna T. Sölen m.fl. visar att en utespelare springer mellan 8000–11000 

meter per match, medan en målvakt springer mellan 4000–5000 meter per match. 13 Kraven 

för att orka ta till sig träningen är högre än för match och därför behöver målvakten träna 

uthållighetsträning. Ett bra sätt att träna det är att medverka som utespelare i smålagsspel, då 

bolltekniken tränas samtidigt. Att träna uthållighet genom specifika målvaktsövningar är 

svårt. Dessa övningar är svåra att anpassa för att nå önskad effekt.14 

 

Den typ av styrka som är viktigast för en målvakt är främst dynamisk styrka. Detta eftersom 

målvaktens arbete alltid sker i rörelse. För att få ett säkert grepp i grepptekniken bör 

                                                
9 Williams A. Mark & Hodges J. Nicola, “Practice, instruction and skill acquisition in soccer: Challenging 
tradition”, Journal of Sports Sciences, 23 (2005:6), s.637-650. 
10 Johan Fallby, Spelarutveckling; ett helhetsperspektiv, (Solna: Svenska Fotbollförlaget AB, ), s.40-41. 
11 Mark s. 637-650. 
12 Paul Balsom, Fotbollens Träningslära, (Solna: Svenska Fotbollsförlaget AB, 2003), s.306. 
13 Tomas Sölen, Karim Chamari, Carlo Castagna, Ulrik Wislöff, ”Physiology of soccer”, Sports Medicine 2005: 
35 (2005:6), s.503-504. 
14 Balsom, s.306-307. 
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målvakten även träna viss statisk styrka för handens och fingrarnas muskler. Målvakten utför 

mycket hopp och frånskjut i sitt arbete, därför det är av vikt att målvakter även tränar explosiv 

styrka. För att göra detta behöver denne en hög maximal styrka. Snabbhetsträningen bör 

anpassas till så verkliga situationer som möjligt. Målvakten ska genom att tolka situationer på 

planen kunna besluta rörelsen därefter. Därför bör alltid bollen eller en spelares agerande vara 

signaler för målvakten, och inte visslingar eller klappningar.15 

Enligt P. Balsom bör man träna rörlighet genom stretching. Detta skall ske efter träning och 

nedvarvning, exempelvis lugn jogging runt planen. De muskelgrupper som framförallt bör 

stretchas är bröst, armar, ben och ljumskar samt bålen.16 17  

 

V. Di Salvo m.fl. lät spelare i de olika positionerna av ett fotbollslag träna efter ett individ- 

och positionsbaserat träningsschema. Det kontrollerades gentemot en kontrollgrupp och enligt 

testerna gav det individualiserade träningsschemat bättre resultat. Målvakternas 

träningsscheman var främst inriktade på styrka och alaktacida anaeroba processer. De tester i 

vilka målvakterna ökade mest var hopptesterna; Squat Jump (SJ) och i Counter Movement 

Jump (CMJ). De ökade med 14 %. Enligt författarna, är ett individuellt anpassat 

träningsschema positivt i flera bemärkelser. Det ger, som bevisat, ett bättre fysiskt resultat, 

samt att det kan få psykologiskt positiva effekter. Spelarna i testet kände sig 

uppmärksammade och bekräftade. Författarna var även tydliga med att spelarna som ingick i 

studien var 18 år, samt att denna typ av fysisk träning, inte bör utföras innan spelarna har växt 

färdigt. Det viktiga är att individuellt anpassade träningsscheman ger positiv effekt, såväl 

fysiskt som psykologiskt.18  

 

Vissa sätt att träna fotboll på är omodernt och bakåtsträvande, detta menar författarna A. 

Williams m.fl. Enligt dem finns det myter om fotbollsträning, bland annat att man inte kan 

träna spelförståelse och speluppfattning. De påpekar att man kan träna både spelförståelse och 

speluppfattning.19 Spelförståelsen är idag en viktig del för målvakten. Fotbollen utvecklas 

kontinuerligt och likaså sättet att spela fotboll, även för målvakten. Exempelvis var det 

tidigare vanligt att målvakten stod längre in i straffområdet än var de står idag.  

                                                
15 Karlsson, s.21.  
16 Balsom, s.308-309. 
17 Svenska Fotbollsförbundet, Utbildningsmaterial; Målvakt bas 2 - Träningslära, (Solna: Svenska 
FotbollFörlaget AB: 2008), s.33, 36-42. 
18 Di Salvo V & Pigozzi F, “Physical training of football players based on their positional rules in the team”, 
Journal of Sports and Physical Fitness, (1998:38), s. 296-297. 
19  Mark, s. 646-648. 
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Det påpekar även författarna P. Sainz de Baranda m.fl. De har analyserat 34 st målvakter 

under 54 st matcher (87,5 % av alla matcherna under fotbolls VM i Korea och Japan år 2002). 

Författarna analyserade vart ifrån avsluten mot mål kom, vilken kroppsdel som anfallarna 

avslutade med, vilken teknik målvakten använde för att rädda bollen, samt igångsättningar av 

målvakten. Vad författarna kom fram till var att målvakterna idag använder sig av med- och 

mottagningar mer frekvent, samt att de med fötterna deltar mer i anfallsspelet än förut. 

Författarna menar att man idag bör ha fler övningar under träning, i vilka målvakterna agerar 

med resten av laget, samt basera övningarna på hemåtspel och igångsättningar av målvakten. 

Detta för att det idag är en stor del av spelet.20  

1.3.2 Planering 

A. Williams m.fl. resultat pekar på att dagens tränare ofta är konservativa i sin strukturering 

av träningarna. Istället för direkt argumenterande feedback bör spelarna få ”lära sig genom att 

göra det” och själva analysera sitt genomförande. På så sätt utbildas smartare spelare. 21 

 

Utbildningsmaterialet från Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) säger att planeringen av den 

enskilda träningen samt en säsongsplanering är viktigt för utvecklingen av målvakterna. En 

tränare som inte har en planering att falla tillbaka på och som inte har tänkt igenom en träning 

och dess syfte blir snabbt avslöjad av spelarna. Utbildningsmaterialet menar att det bör finnas 

en röd tråd genom träningen som följer ett huvudsyfte i varje träning. Under puberteten bör 

inte träningen baseras på enstaka matcher, utan på en utvecklingsplan för den enskilda 

målvakten.22 Detta bekräftas av A. Dorrance m.fl. som de poängterar vikten av planering inför 

träningarna. De menar att planeringen är grundläggande för en bra och utvecklande träning. 

Dessutom menar de att för de tränare som inte har dagliga träningar är planeringen ännu 

viktigare. Då är det viktigt att varje träning ger resultat i utvecklingen hos spelarna. Det är av 

vikt att målet med den enskilda träningen stämmer överrens med de långsiktiga samt 

kortsiktiga målen för laget. Även här påpekas att det bör finnas en röd tråd genom 

säsongsplaneringen till den enskilda träningsplaneringen. Den röda tråden är till för att 

tydliggöra vad som gäller för spelarna och vad de tränar på, samt varför de tränar just detta. 

Ett bra sätt att få en givande och utvecklande träning så spelarna förstår vad de behöver träna 

på, är att de själva får delta i planeringen och i upplägget av träningen. Spelarna kan 

                                                
20 de Baranda, s. 130-132. 
21 Mark, s. 637-650.  
22 Svenska Fotbollsförbundet, Utbildningsmaterial, Målvakt Bas 1 - Ledarskap, (Solna: Svenska FotbollFörlaget 
AB: 2008), s.12-13. 
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exempelvis få analysera sitt spel och sin lagdels spel på video av en match. Det är viktigt att 

spelarna får vara med i planeringsprocessen för att känna sig delaktiga.23 En som menar 

annorlunda är T. Söderberg som menar att det idag finns för lite engagemang för individen 

och dennes utveckling, istället läggs vikt vid planering och organisation.24 

1.3.3 Tränarna och coaching 

Idag är fotbollen ett yrke redan i unga åldrar. I och med att större ekonomiska investeringar 

görs i elitidrotten, dit fotbollen tillhör, ökar kraven och konkurrensen mellan ungdomar. 

Spelare kan idag inte enbart leva på sin naturliga färdighet, utan måste lägga ner mycket 

energi i att utvecklas. Detta medför att även kraven på tränarna ökar väsentligt.25 26 

Perioden mellan 1960–1980 blev en vändpunkt för svensk fotboll. Fram till år 1967 var 

fotbollen en amatörsport i Sverige. Avskaffandet av amatörbestämmelserna år 1967 skulle bli 

en milstolpe inom svensk fotboll. Under de närmsta åren skulle tränarrollen komma att bli 

mer professionellt inriktad, samt även befattad som en yrkesroll. Det var under 1970-talet som 

tränarrollen utvecklades. Under denna tid heltidsanställdes tränare i elitklubbar och 

fotbollsutbildningen inom Svenska Fotbollsförbundet omstrukturerades. Under detta skede av 

svensk fotbolls utveckling, kom internationella inflytanden i form av utländska tränare. Det 

medförde bland annat att tränarna inom klubbarna fick företräde att agera i fotbollsfrågor 

inom klubbarna. Med de ökande befogenheterna, samt utveckling av tränarrollen, ställdes det 

högre krav på att nå sportsliga framgångar. Även kraven på en utvecklande fotboll, samt 

utvecklande tränare ökade.27  

 

J. Fallby menar att fotbollstränaren har flera uppgifter att hantera i sitt ledarskap. Tränaren ska 

utveckla både fotbollsspelare och människor, där fotbollen är i centrum. Det finns tillfällen, 

om än få, där tränare inför negativa influenser i denna process. Det beror oftast på okunskap 

inom ledarskap, roller, fotbollen, ansvarsfördelning, utveckling och prestation för ungdomar. 

Förenklat kan man säga att det finns tre ledarskapsstilar, vilka identifieras som: 

 

                                                
23 Bean, s.74-77. 
24 Tommy Söderberg & Johan Plate, Topp och Bredd; att ledas genom att bli sedd, (Solna: Svenska 
Fotbollsförlaget, 1999), s.51. 
25 Bean, s.73-74. 
26 Lars. Phil, “Tränarrollen I svensk elitfotboll – från ideell ledare till professionell yrkesman”, Svensk 
Idrottsforkning, 3 (1997), s.58. 
27 Phil, s.58-60. 
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Den bestämde tränaren som styr och tar besluten själv. Spelarna svarar på tränarens beslut 

och de antas lyda tränaren. Ansvaret ligger på tränaren för det är där som erfarenheter och 

kunskapen finns.  

Den mer undanfallande tränaren ger få instruktioner och stämningen i laget är likgiltig. 

Denna ledarstil tar så få beslut som möjligt.  

Den samarbetsvillige tränaren söker samförstånd bland ledarteamet och spelarna. Denne tar 

besluten men guidar laget mot strävan att bli bättre.  

 

I verkligheten är det svårt att definiera tränare efter dessa grupperingar. Fakta visar dock att 

en kombination mellan dessa ledarstilar är att föredra. En bra ledare kan vara flexibel och 

växla mellan ledarstilar, samt anpassa dessa till situationer.28 Dessa uppgifter bekräftas även 

av Ö. Ekblom m.fl. som påpekar, i sin bok, vikten av att kunna anpassa sitt ledarskap till 

situationer, samt att ta lärdom av sina misstag och framgångar.29 

 

J. Fallby påpekar också att en bra tränare bör ha och utgå ifrån, en ledarfilosofi i sitt 

ledarskap. Denna filosofi bör innehålla flera frågor, bland annat; Vem är jag? Varför är jag 

tränare? Vilka mål har jag som tränare? Vilken kunskap har jag om det som ska läras ut? Hur 

samarbetar jag med andra människor? Ledarfilosofin har betydelse för hur tränaren tränar och 

leder sitt lag. Han menar att det behövs en utgångspunkt för att enklare få en rak linje i sitt 

arbete som tränare.30 I processen att ta fram sin ledarfilosofi påverkas och utvecklas tränaren. 

Utvecklingen ska ständigt pågå för att på så sätt kunna tillgodose spelarna bästa möjliga 

utveckling.31 En tränare kan dock aldrig vara felfri, menar T. Söderberg. Han skriver i sin bok 

att en god ledare bör leva som den lär, bör stå för vem man är och att om man har något att 

säga ska vederbörande ha kunskapen om det man pratar om.32 

 

Vad är då coaching? Coaching betyder handledning.33 Enligt författarna R. Höigaard och A. 

Jörgensen används coaching när tränaren ska hjälpa spelaren med egenskaper som behövs 

förbättras. Det kan vara fysiska, psykiska, tekniska eller taktiska egenskaper. Coaching 

används även när tränaren hjälper spelaren med sociala förhållanden. För att bli en bra coach 
                                                
28 Fallby, s.88-90. 
29 Örjan Ekblom, Lars-Magnus Engström, Hansi Hincic, Urban Johnson, Liselotte Ohlson, Karin Redelius och 
Lars Rydberg, Idrottsledare; för barn och ungdom,( SISU Idrottsböcker, 2007), s.38. 
30 Fallby, s.90-92. 
31Ibid., s.123-124. 
32 Söderberg, s.70-71. 
33 Nationalencyklopedin,<kundcenter@ne.se>, Sökord: coaching, <http://mx.ihs.se:2087/sok/coaching>, (Acc. 
2008-11-22) 
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menar författarna att tränaren behöver sunt förnuft och goda intentioner. Utöver det behöver 

kunskap och insikt i idrotten, självinsikt, empati, tolerans, helhetsperspektiv, samt ha god 

insikt i vad coaching innebär.34 

 

Coaching är förknippat med matcher. När tränaren kommunicerar med spelarna på planen 

coachar denne laget. Det kan genomföras på olika sätt. J. Fallby menar att den feedback som 

coaching innebär bör vara positiv. Under match är stressnivån högre, med tanke på att 

spelarna jämförs med andra spelare, både av andra och av sig själva. Ett sätt att coacha sina 

spelare på är via ”sandwich – metoden”. Metoden innebär att feedbacken ges i tre steg. 1) 

Något positivt. 2) En instruktion om förbättring. och 3) Uppmuntran eller stöd. Tränaren bör 

under match bortse från att coacha spelaren i detaljer som denne inte behärskar på grund av 

stressnivån. Det riskerar att resultera i en högre stressnivå. Informationen/feedbacken under 

match bör vara precis, kortfattad, förberedd innan match, övervägande positiv och ämnad att 

endast genomföra små förändringar.35 

 

                                                
34 Rune Höigaard & Arild Jörgensen, Coaching samtal; inom idrotten”, (SISU Idrottsböcker, 2002), s.11-13. 
35 Fallby, s.120-121. 
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1.4 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med studien är att skapa en nulägesanalys över målvaktsträningen för pojkar mellan14-

16 år inom Stockholms elitfotbollslag. 

 

1. Hur ser strukturen för träningarna ut, samt hur förhåller sig målvaktsträningen i tid och 

antal i förhållande till lagträningen? 

2. Jobbar tränarna med planering inför säsong och enskilda träningar? 

3. Hur ser utbildningsnivån ut bland målvaktstränarna inom Stockholms elitfotbollslag i 

åldrarna 14-16år? 

4. Finns det en utbildningsplan för målvakterna i åldrarna 14-16år inom 

elitfotbollsklubbarna i Stockholm?  
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2. Metod 

Studien bygger på en kvantitativ undersökning genom enkätförfarande, samt en enskild 

intervju. Enkäten skickades ut till valda tränare som tränar spelare på elitnivå inom S:t 

Erikscupen i Stockholm. Intervjun genomfördes med en av Stockholms mest meriterade 

målvaktstränare. 

 

Enkät som metod valdes för att tränarna skulle få samma frågor och att de skulle få tid på sig 

när de besvarade frågorna. Vissa frågor krävde eventuellt eftertanke. Intervjun som metod 

valdes för att i uppsatsen garanterat få svar på vissa frågor, samt få en mer djupgående bild av 

målvaktsträningen inom Stockholm.36 

2.1 Urval 

Åldrarna 14-16 år är valda med Elitpojklägret i Halmstad som en utgångspunkt.37 För att få så 

många målvaktstränare som möjligt att svara på min enkät valdes de lag som spelade i den 

högsta serien för åldrarna 14-16 år i S:t Erikscupen. Totalt ingick 40 st lag i undersökningen. 

20 st lag i åldern 14 år och 10 st lag var i åldrarna 15-16 år. I vissa föreningar spelade flera 

åldrar i högsta serien. Det fanns målvaktstränare i klubbarna som tränade flera åldrar.  

2.2 Metodgenomförande 

Innan utskicket av enkäterna kontaktades tränarna till respektive lag via telefon. Numret till 

respektive tränare erhölls via kontakt med respektive klubbs kansli. Dessa nummer finns på 

Stockholms Fotbollsförbunds hemsida.38 Antalet enkäter som skickades ut var 32st, antalet 

svar var 19st. Tränarna fick en vecka på sig att besvara och skicka tillbaka frågorna. Två 

påminnelser via e-mail skickades ut, den första efter en vecka och den andra efter två veckor. 

Efter påminnelser via e-mail kontaktades tränarna via samtal. Detta gjordes två gånger. Första 

samtalspåminnelsen gjordes efter tre veckor och den andra gjordes efter tre och en halv vecka, 

för de som inte svarade. 

 

Alla tränare fick valet att svara på enkäterna via post eller via e-mail. Samtliga kom att 

besvara via e-mail. Tillhörande enkäten kom även ett informationsbrev där det beskrevs hur 

                                                
36 Jan-Axel Kylén, Att få svar; intervju • enkät • observationer, (Bonnier Utbildning AB: 2004), s.8-10. 
37 Svenska Fotbollsförbundet <svff@svenskfotboll.se> Elitlägret i Halmstad, 
<http://www.svenskfotboll.se/t2.aspx?p=20023>, (Acc. 2008-10-20) 
38 Stockholms Fotbollsförbund <kansli@stff.se> Föreningar,  <http://www.stff.se> (Acc. 2008-09-19) 
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man fyllde i enkäten digitalt (Se bilaga 2). Innan enkäten skickades ut till tränarna testades 

den via en pilotstudie. I pilotstudien ingick två meriterade målvaktstränare som bland annat 

jobbar med ett av de Svenska landslagen och inom Stockholms Fotbollsförbund som 

Distriktsförbundskapten för målvakter. Resultatet av denna pilotstudie slog väl ut och vissa 

små justeringar fick göras i enkäten. Tiden för respektive deltagare i pilotstudien var 23 

minuter och 15 minuter. Medelvärdet blev 19 minuter. 

2.3 Enkätens utformning 

Enkäten bestod av 25 st frågor med både fasta svarsalternativ och öppna, där deltagarna kunde 

motivera sina svar. Enkäten är utformad av mig själv, men bygger på P-A, Kyléns bok.39 

 

Enkäten var indelad i sex olika delar, Bakgrund, Träningarna, Planering, Utbildning, Skolan 

och Framtiden/Mål. Inledningsvis ställdes frågor om tränarnas bakgrund. Frågorna skulle 

besvara bland annat tränarens ålder, år som målvaktstränare och ålder på laget denne tränade. 

Under rubriken Träningarna ställdes frågor om antalet specifika respektive vanliga träningar i 

veckan och tiden på dessa. Tränaren fick under denna del lista det denne tyckte var viktigast 

att träna på under den specifika målvaktsträningen. Del Planering sträckte sig från 

helhetsplaneringen till den specifika träningsplaneringen. Frågorna gav svar på vem som 

planerade träningarna samt om dessa var individanpassade. Under Utbildning fick tränarna 

kryssa i vilka utbildningar de hade genomfört via Stockholms- och Svenska 

Fotbollsförbundet. De fick även skriva om de eventuellt hade någon annan fotbolls- eller 

idrottsrelaterad utbildning. Del Skolan riktade sig mot träning kopplad till deras spelares 

skolan. I sista delen, Framtiden/Mål, fick tränarna beskriva framtiden för de målvakter som 

berördes, bland annat genom att beskriva klubbens utvecklingsplan för målvakterna.  

2.4 Intervjun 

Intervjun var en strukturerad parintervju. Varje kategori av frågorna började med en riktad 

fråga med ibland följdfrågor för att få en helhetsbild. En intervjuguide hade skrivits innan 

intervjun gjordes. Intervjuguiden bestod av 26 st frågor Detta förklarades för 

intervjupersonen, men denne fick inte se den då eventuellt intervjupersonen skulle tänka på 

andra frågor än de som ställdes.40 Intervjun genomfördes i intervjupersonens hem, detta för 

intervjupersonen skulle känna sig trygg, samt känna att det var möjligt att prata öppet. 

                                                
39 Kylén, s.61-73. 
40 Ibid., s.18-22. 
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Intervjupersonen tillfrågades om svaren fick behandlas som öppna svar samt om hans namn 

och klubb fick användas i intervjun. Svaren spelades in via en mobiltelefon, Sony Ericsson 

P1i. Den digitala filen överfördes senare och lagrades på en dator. Transkriberingen av 

intervjun genomfördes via Microsoft Word 2003. Svaren sparades och hölls konfidentiella. En 

pilotintervju gjordes innan intervjun för att testa inspelningsutrustningen, ta tiden för intervjun 

och se om frågorna gav de svar som det var tänkt. På grund av bland annat tidsbrist 

genomfördes bara en intervju. 

2.5 Databearbetning och bortfall 

All data sparades och fördes ner i programmen Microsoft Word 2003 eller i Microsoft Excel 

2003. Samtliga tränares svar fördes in i programmet SPSS41 med vilken databehandlingen av 

genomfördes. Svaren behandlades som nominaldata. Bortfallen i studien berodde på flera 

anledningar. Studien riktade sig till 40 st lag och inkluderade 32 st tränare. Flera lag hade 

samma målvaktstränare. Av dessa svarade 18 st tränare. Fyra stycken ville inte ställa upp i 

undersökningen. Två stycken kunde inte ställa upp och sju stycken har inte svarat. Ett internt 

bortfall förekom då vissa tränare valde att inte svara på vissa av frågorna. Anledning till det är 

okänt. 

                                                
41 Statistical Package for the Social Science 15.0 (SPSS) 
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3 Resultat 

Syftet med studien var att skapa en nulägesanalys över målvaktsträningen för pojkar 14–16 år 

inom Stockholms elitfotbollslag. Resultatet redovisas med frågeställningarna som 

utgångspunkter. Tränarna som svarade var både lagtränare och målvaktstränare. 

3.1 Träningarna 

Av de 18 st som svarade är 11 st målvaktstränare. Av dessa 11 st målvaktstränare har sex 

stycken arbetat som målvaktstränare i mer än tre år. Resterande målvaktstränare har antingen 

jobbat som målvaktstränare under den gångna säsongen eller i max tre år. Av de svarande är 

det tre stycken som jobbar med flera olika åldrar. Medelåldern på alla tränare som svarade är 

32,5 år medan för de specifika målvaktstränarna är snittåldern 34 år. En av de svarande 

uppgav inte sin ålder. 

 

Majoriteten, 10st, av lagen i undersökningen genomför 2-3st fotbollsträningar i veckan. Av de 

andra svarande lagen tränar sju stycken mellan 4-5 gånger i veckan och ett lag tränar mellan 

6-7 gånger i veckan. Sexton lag tränar specifik målvaktsträning 1-3 gånger per vecka. Två lag 

tränar specifik målvaktsträning 4–5 gånger per vecka. 
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Figur 1: Antal lagträningar samt 

målvaktsträningar i veckan. 

 

 



 19 

”I den här åldern krävs det mycket träning och jag tycker att jag får ett bra flyt i de olika 

teman jag kör.” 

Tränare för en av Stockholms största klubbar, svarar på frågan om mängden träning är rätt 

 

”Mängden fotbollsträningar OK. Mängden MV-träning [målvaktsträning] är för liten” 

Målvaktstränare för en av Stockholms största föreningar 

 

Tiden för träningarna varierar. Majoriteten av lagen, 12st, tränar mellan 60-90 minuter, 

resterande lag tränar mellan 90-120 minuter. Tiden för målvaktsträningen/arna varierar. 

Huvudparten, 12st, av lagen tränar målvaktsträning mellan 30-60 minuter per gång. Fyra lag 

tränar målvaktsträning mellan 20-30 minuter per gång och resterande lags målvaktsträning 

varar mellan 60–90 minuter. Resultaten visar att de lag som tränar målvaktsträning mellan 

20–30minuter per gång har inte specifika målvaktstränare. I de lagen där man tränar över 60 

minuter målvaktsträning så tränas målvaktsträning 1-3 gånger. Över hälften av tränarna tycker 

att de tränar för lite specifik målvaktsträning. 
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Figur 2: Tid för lagträningar samt 

målvaktsträningar i veckan. 
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På frågan om vad de fem viktigaste delarna i målvaktsträningen för respektive ålder var, 

svarade majoriteten av tränarna att spelträningen är det viktigaste att träna i dessa åldrar. På 

andra till femte plats kom greppteknik, fysisk träning, förflyttningar, och inlägg/ 

upphoppsteknik (se figur 3, 4 och 5 på sidan 21). Benämningarna för de olika teknikerna är 

olika mellan målvaktstränarna i Stockholm. Ett exempel är att vissa benämner 

igångsättningar som avlevereringar eller att inlägg/upphoppsteknik benämns som luftspel. 

Luftspel i detta fall går in i kategorin inlägg/upphoppsteknik (Se bilaga 1). Tre tränare svarade 

inte på denna fråga. 
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Figur 3: Antalet gångar som de svarande skrev någon av teknikerna/momenten på fråga 9. 
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Figur 4: Antalet gångar som de svarande skrev någon av teknikerna/momenten på fråga 9. 
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Figur 5: Antalet gångar som de svarande skrev någon av teknikerna/momenten på fråga 9. 
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Hälften av tränarna coachar sina målvakter under spelövningar och i matchspelet på träning. 

Endast en av de svarade gör aldrig detta och resterande gör det vissa träningar. På denna fråga 

valde en tränare att inte svara. 

3.2 Planering 

Sex stycken arbetar med säsongsplaneringar, fem stycken arbetar inte med säsongsplaneringar 

och resten av tränarna vet inte om de arbetar med säsongsplaneringar för sina målvakter. De 

tränare som inte vet om de tränar efter en säsongsplanering har heller inget krav från 

respektive klubb att det ska finnas en. Resultaten visar att genomgående har de som arbetar 

med säsongsplaneringar också högre fotbollsutbildning, sett till både lagtränarutbildningen 

samt målvaktstränarutbildningen, än de som inte gör detta, eller inte visste om det finns en 

säsongsplanering. 

 

På frågan om tränarna planerar sina träningar innan träning var det endast en som inte 

svarade. Sexton stycken, svarade att de gör så och endast en tränare svarade att han inte gör 

det. 

 

”Har allt i huvudet. Om jag inte ska köra nya övningar. Då är jag mkt förberedd.” 

En tränare som arbetar med fotboll på heltid 

 

Hälften av tränarna planerar sina träningar i samförstånd med de övriga tränarna i 

tränarteamet. Övriga tränare som svarade på frågan gör det ibland eller aldrig. Två tränare 

valde att inte svara på frågan. Åtta tränare dokumenterar sina träningar regelbundet medan sex 

tränare inte gör så. Resterande tränare gör det ibland och två tränare valde att inte svara på 

frågan. 

 

”Det som dokumenteras ibland kan vara vad dom behöver träna på eller vad dom har gjort 

bra. Det har hänt att jag har filmat målvakterna och sedan suttit med dom och tittat på vad 

som var bra och vad som behöver förbättras.” 

Tränare i 20-års åldern i en småklubb. 

 

Sex tränare individanpassar sina träningar och två tränare gör det aldrig. Nio tränare försöker 

eller gör det ibland. En tränare valde att inte svara på frågan. 
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På frågan hur tränarnas träningsplaneringar är uppbyggda: 

 

”Försäsong: Grunder, teknik etc. Uppbyggnad (Fysik) 

Säsong: Mer spelrelaterat” 

Elitmålvaktstränare i en av Stockholms största fotbollsklubbar. 

 

”Eftersom jag inte alltid har tid att följa matcherna, samtalar jag alltid med huvudtränaren 

om målvaktens insats senaste matchen och stämmer sedan av med målvakten för att få det ur 

hans synvinkel. Därifrån tar jag något som han behöver öva på. [---] Ännu en tumregel jag 

har är att hålla mig till max 2 övningar per tillfälle.” 

Tränare för en småklubb i Stockholm 

3.3 Utbildning 

Flera tränare har gått både målvaktstränarutbildningen och lagtränarutbildningen inom 

Stockholms- och Svenska Fotbollsförbundet. Elva tränare av de svarande har gått någon form 

av lagtränarutbildning och sex tränare har gått målvaktstränarutbildning.42 De tränare som har 

gått något steg i den gamla målvaktstränarutbildningen har även gått något steg i den gamla 

lagtränarutbildningen. Av de sex tränare som har genomfört något steg i 

målvaktstränarutbildningen är det fem tränare av sex som har en säsongsplanering. Två av 

tränarna har även annan typ av idrottsrelaterad utbildning. En tränare har gått 

fotbollsutbildningen på Claire Fontaine i Frankrike, en statlig fransk fotbollsakademi. En 

annan målvaktstränare har 10 p Idrottspsykologi, 10 p Prestationspsykologi samt är utbildad 

simlärare. 

 

På frågan vad deras mål med tränar- och ledarskapet var så var svaren olika. En tendens till 

skillnader fanns mellan storklubbarna och småklubbarna. 

 

”Träna elitmålvakter på seniornivå. [---] Jag vill ha nya utmaningar samt utvecklas. 

Tränare i en storklubb i Stockholm 

 

”Att se till att spelarna får de bästa möjligheterna att utvecklas till att bli så bra 

fotbollsspelare som möjligt.” 

Tränare för en småklubb i Stockholm 

                                                
42 Utbildningarna som tränarna hade gått i denna undersökning gällde endast de gamla utbildningarna. 
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”Tålamod, engagemang och en, en väl och god utbildning som man kan använda sig av.” 

Peter Reiman Djurgårdens IF på frågan om vad han anser är de viktigaste egenskaperna hos en 

målvaktstränare 

3.4 Framtiden/Mål 

Av tränarna var det sju som svarade att de har målvakter som går i en skola med 

fotbollsinriktning. Två tränare svarade att de inte vet och åtta tränare svarade att de inte har 

det. Av de lag som har spelare med fotbollsinriktning så är det fyra klubbar som själva 

tillsätter tränare för dessa träningar/lektioner. Av tränarna var det en som valde att inte svara 

på frågorna om skolan. 

 

Sex stycken, av tränarna har en utbildningsplan för sina målvakter. Sju tränare svarade att de 

inte har någon form av utbildningsplan och fem tränare svarade att de inte vet om de har en 

utbildningsplan för deras målvakter inom klubben. 

 

”Regelbunden planerad träning 

Individualisera träningen 

Hitta varje målvakt på dennes egen nivå 

Ge varje målvakt en så god teknisk grund som möjligt 

Skapa goda inlärningssituationer” 
En utbildningsplan för målvakterna i en storklubb i Stockholm 

 

Det långsiktiga målet för klubbarnas ungdomsmålvakter är olika inom klubbarna. Det 

övergripande målet är att de ska ta fram målvakter till klubbarnas egna A-lag. Se citat: 

 

”Ta fram egna mv - produkter till A-laget” 

Tränare till en storklubb i Stockholm 

 

”Att leverera rätt bra kunskap och erfarenhet” 

Tränare till en storklubb i Stockholm 

 

”I klubben är det väldigt olika beroende på vilket lag/årskull man tillhör. 

Det finns ingen direkt utskrivet dokument som vi följer. Inget direkt samarbete mellan 

årskullarna.” 

Tränare för en småklubb i Stockholm 
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4 Diskussion 

Med de frågorna i enkäten, samt med intervjun anser jag att mina frågeställningar är 

besvarade. I diskussionen kommer jag att diskutera resultaten med Svenska 

Fotbollsförbundets utbildningsmaterial samt boken Fotbollens målvaktsspel som norm. Jag 

kommer även att diskutera förslag till åtgärder på eventuella problem. 

4.1 Metoddiskussion 

Enkät som metod var bra, sett till helhetsperspektivet. Antalet lag i undersökningen var 

tillräckligt många för att undersöka helheten. Cirka 60 % av de utvalda tränarna svarade på 

enkäten, vilket medför att resultatet, till viss del, kan vara missvisande för helhetsanalysen av 

målvaktsträningen i Stockholm. Det låga antalet svarande tränare kunde ha minimerats genom 

direkt kontakt, där respektive tränare svarar på enkäten. Dock begränsar det tanken med att 

tränarna skulle svara på enkäten i lugnt och ro. För att få en djupare förståelse och insikt i 

elitlagens målvaktsträning i Stockholm borde observationer ha använts, samt eventuellt fler 

intervjuer gjorts. Då med mindre meriterande tränare i mindre klubbar. Pilotstudierna gjorda 

på både enkäten samt intervjun resulterade i vissa korrigeringar. Litteraturen till enkäten och 

intervjuguiden stärker noggrannheten i studien.  

4.2 Resultatdiskussion  

Tränarna fick mycket tid för reflektion och kunde ge noggranna svar. Det tillsammans med 

anonymiteten i arbetet gör att svaren bör vara uppriktiga, vilket ger en bild över helheten och 

trovärdiga resultat. Resultatdiskussionen är indelad i samma delar som resultatet. 

4.2.1 Träningarna 

Åldrarna 14-16 år är viktiga åldrar i den meningen att spelarna fysiskt och psykiskt utvecklas 

mycket under puberteten, men också i den bemärkelsen att den specifika träningen generellt 

ökar i mängd. Detta ställer högre krav på tränarna och därför kan jag tycka det är 

anmärkningsvärt att klubbarna tillåter den låga erfarenheten på målvaktstränarna. Det 

framkom inte via enkäterna om tränarna hade annan pedagogisk utbildning, men det behövs 

en större erfarenhet av målvaktsträning och fotbollsutbildning för dessa åldrar. Detta bekräftas 

även av intervjun.43 

 

                                                
43 Svenska Fotbollsförbundet, Utbildningsmaterial; Målvakt bas 2 - Ledarskap, (Svenska FotbollFörlaget AB: 
2007), s. 4-5. 
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”Jag tror att det spretar rätt mycket. Jag tror att det är ganska stora skillnader. Dels har det 

att göra med utbildningen och dels har det att göra med också vad man har för engagemang. 

Jag tror att det är ett, en av de största bitarna faktiskt. Utbildningen är det många som har, 

men jag tror inte att alla är sådär jätte engagerade, det tror jag inte.” 

Peter Reiman Djurgårdens IF på frågan om hur han anser att målvaktstränarna i Stockholm står sig som 

målvaktstränare. 

 

Att antalet som arbetade specifikt som målvaktstränare av tränarna var lågt visar att 

målvaktsträningen är underprioriterad inom Stockholmsfotbollen. Småklubbar har inte råd att 

avlöna målvaktstränare för varje enskilt lag. Att hyra in målvaktstränare utifrån, som vissa 

klubbar gör, tycker kan vara en temporär lösning. Utan anknytning till klubben är det svårare 

att känna ett engagemang, vilket är extra viktigt för småklubbar som drivs av ideellt arbetande 

personer. Då är engagemanget för klubben avgörande. En lösning är ett samarbete mellan 

klubbar i samma närområde om ekonomin inte finns för en specifik målvaktstränare. På så 

sätt så får målvakterna inom dessa klubbar specifik teknikträning. 

 

Tränarna tyckte generellt att mängden specifik målvaktsträning var för liten. De ansåg att 

behovet av fler specifika målvaktsträningar fanns. Det håller jag till viss del med om. Varje 

träningstillfälle bör innehålla moment specifikt för målvakten. I dessa åldrar börjar 

målvakterna välja om de vill vara målvakter och det kräver specifik målvaktsträning.44 

För många specifika målvaktsträningar i veckan kan påverka målvakterna negativt i den 

bemärkelsen att de tappar suget efter målvaktsträning. Jag ser hellre att de tränar två till tre 

gånger specifik målvaktsträning i veckan som de flesta gör nu, och att det då är 

kvalitetsträning. 

 

”Min inställning […] är det är inte antalet träningspass som är avgörande utan innehållet i 

träningen som är viktigt.” 

Meriterad målvaktstränare från en storklubb i Stockholm 

 

Tränarna fick svara på vilka de fem viktigaste träningspunkterna inom målvaktsträningen var 

för respektive ålder. Svaren var väldigt olika. Benämningarna på olika tekniker eller moment 

inom målvaktsträningen var många. För att få struktur i det har tolkningar gjorts på vad 

tränarna menade (Se bilaga 1). Det är ett problem att det finns så många olika benämningar på 

                                                
44 Karlsson, s.12. 
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tekniker och moment inom Stockholmsfotbollen. ”Fotbollsspråket” är olika beroende på 

tränare, klubb, grad av fotbollsutbildning och erfarenhet. Med ett gemensamt språk kommer 

samarbeten mellan tränare och klubbar att kunna flyta på bättre. Dock är det viktigast att 

målvakterna förstår vad målvaktstränaren vill förmedla.45 

 

Den del av målvaktsträningen som tränarna påpekade flest gånger var Spelträningen. Efter det 

kom Greppteknikträning, Fysisk träning, Förflyttningar och Inlägg/ Upphoppsteknik. Jag 

tycker det är fel att prioritera fysisk träning framför teknisk träning då puberteten påverkar 

målvakterna olika i dessa åldrar, medan teknikträningen är lika viktig för alla.46 Enligt P. 

Sainz de Baranda m.fl. är spelet med fötterna, med- och mottagningar, passningar och 

igångsättningar, idag en större del av spelet än för några år sedan.47 Då får resultatet att dessa 

tekniker och moment endast kommer på sjätte, sjunde och åttonde plats mig att undra om det 

är så att tränare idag inte anser det nödvändigt för en målvakt att träna på dessa moment? Eller 

är det så att tränarna anser att målvakterna kan träna på detta under övningar med resten av 

laget? Oavsett hur är det fastslaget att det är viktigt för en modern målvakt idag att träna 

spelet med fötterna, med- och mottagningar samt passningar och igångsättningar. Att 

fallteknik kom på så pass låg plats av de tekniker eller moment som nämndes är också 

nämnvärt. En stor del av målvaktsspelet är just fallteknik och med rätt kunskap kan den 

teknikträningen verka som rörlighetsträning och koordinationsträning, den del av den fysiska 

träningen som är viktigast i dessa åldrar.48 49 Positivt är dock att tränarna anser att den teknik 

som är viktigast är just grepptekniken. En målvakt som inte kan greppa bollen på ett tryggt 

sätt kommer aldrig att bli en tillgång för laget, då rädslan för tappade bollar och returer 

kommer att bli ett orosmoln. 

 

Spelträning kan i vissa fall vara en benämning för spelet med fötterna för målvakten. I detta 

fall gjordes bedömningen att det är benämningen för positionsinriktad träning med övriga 

laget. Det är viktigt, men att det ska vara det viktigast för målvakter i dessa åldrar går att 

diskutera. En målvakt, eller alla spelare, måste känna sig trygga i sin teknik. Spelträningen 

bör vara en påbyggnad på teknikträningen och den bör vara planerad för både målvakterna 

                                                
45 Karlsson, s.159. 
46 Ibid., s.12. 
47 de Baranda, s. 132-133. 
48 Karlsson, s.12. 
49 Svenska Fotbollsförbundet, Utbildningsmaterial; Målvakt bas 1 - Träningslära, (Svenska FotbollFörlaget AB: 
2007), s. 29-31. 
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och utespelarna. 50 Jag tror dock att detta har med utbildningsnivån och erfarenheten på 

tränarna att göra. Med ökad utbildning så kommer prioriterade träningsmoment att se 

annorlunda ut. 

4.2.2 Planering 

”Det är svårt att avsätta en tränare på 1-2 målvakter. Vi kanske bara är en eller två tränare 

på drygt 20 killar.” 

Tränare för en småklubb i Stockholm 

 

Vad den här tränaren menar är att det är ett problem med för få tränare. Det är inte ett olösligt 

problem, utan en planeringsfråga. Faktum kvarstår att de i bästa fall är två tränare på 

träningarna, och då är de tillräckligt med tränare för att kunna bedriva specifik 

målvaktsträning. Den specifika målvaktsträningen kan vara att man planerar lagträningen 

utifrån målvakterna. Säsongsplanering finns till som ett hjälpmedel för tränarna. Jag antar att 

anledningen att så få arbetar med det är resultatet av låg fotbollsutbildning. Att så många 

tränare dock planerar den enskilda träningen är positivt, samt att så många gjorde detta i 

samförstånd med lagtränarna är än mer positivt. Detta pekar på att målvakterna är 

inkluderade. Majoriteten av tränarna individanpassade inte sina träningar, vilket i dessa åldrar 

är viktigt då utvecklingen både tekniskt, fysiskt samt psykiskt ligger på olika nivåer.51 52 53 

4.2.3 Utbildning 

Utbildningsnivån är generellt alldeles för låg inom tränarkåren för dessa åldrar. Enligt de svar 

som framkom var det endast sex tränare av 18 st svarande som arbetade specifikt med 

målvakterna. Orsak till detta är oklart, men faktum är att det är alldeles för få i antalet. Enligt 

Stockholms Fotbollsförbunds statistik har 178 st personer gått igenom 

Målvaktstränarutbildning 1 (MV1 – gamla utbildningen) i Stockholm mellan åren 2003-

2007.54 Det kanske inte låter som så många, men i jämförelse med hur många som arbetar 

specifikt med målvaktsträning idag är det många. Varför finns det då så få målvaktstränare i 

Stockholm? Jag tror att lockelsen för målvaktsutbildningen kan vara att den är CV-höjande i 

första hand. En lösning på att kvalitetssäkra deltagarna och deras intresse för den nya 

                                                
50 Karlsson, s.17-19. 
51 Svenska Fotbollsförbundet, Utbildningsmaterial; Målvakt bas 2 - Ledarskap, (Svenska FotbollFörlaget AB: 
2007), s. 3-12. 
52 Svenska Fotbollsförbundet, Utbildningsmaterial; Målvakt bas 1 - Ledarskap, (Svenska FotbollFörlaget AB: 
2007), s. 12-14. 
53 Karlsson, s.162-166. 
54 Stockholms Fotbollsförbund (StFF), Muntlig information, Utbildningsansvarig StFF.  
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målvaktsutbildningen är att man söker utbildningen med en skriven motivering om varför 

man vill/bör gå. Att eventuellt höja priserna för utbildningarna är inte lösningen, då många 

klubbar ändå är villiga att lägga pengar och satsa på sina tränare. Detta visar resultatet som 

säger att majoriteten av tränarna hade gått utbildningar eller höll på att genomföra 

utbildningar just nu. Ansökningar och andra krav, så som dokumenterade säsonger och dylikt 

finns idag, men inte från första steget i utbildningen. Jag tror att målvaktsutbildningen har råd 

att kvalitetssäkra från början. Detta ställer krav på de sökande att tänka igenom om detta är 

något de vill arbeta med i framtiden, samt att det ökar motiveringen om man blir antagen. 

4.2.4 Framtiden/Mål 

I och med att kraven på spelarna ökar i dessa åldrar måste spelarna idag lära sig att planera sin 

tillvaro. Oavsett hur mycket tränarna och spelarna älskar fotbollen kommer den akademiska 

utbildningen alltid i första hand. För att spelarna ska orka träna den mängden som krävs och 

ändå klara av skolan, har vissa klubbar kopplat sin verksamhet till skolverksamheten. En av 

Stockholms största föreningar, Djurgårdens IF, har löst tidsbristen för vissa av sina ungdomar 

med träningar nära inpå när skolan slutar. Detta gör att spelarna hinner med skolan, träna 

fotboll och sina läxor eller umgås med familj och vänner. Sociala bitar och familjen är viktigt 

för ungdomar i dessa åldrar. 

 

”Jag har bara positiva erfarenheter utav det. Jag tror att man kan få ihop det på ett väldigt 

bra sätt om man har en kommunikation mellan klubben också. Och kanske klubben är knuten 

till den skolan. Då kan både belastningen på träning och skolarbetet bli gynnat” 

Peter Reiman Djurgårdens IF på frågan om hur han ser på att klubbar kopplar sin verksamhet till 

skolverksamheten 

 

Det här sättet att planera sin verksamhet på är framtiden för klubbar i storstäderna. Flera 

spelare bor långt ifrån sin träningsanläggning och måste pendla långt inför varje träning. Att 

istället direkt gå på träning efter skolan och få lite av eftermiddagen och hela kvällen fri är 

viktigt för att orka med. Om spelarna redan i dessa åldrar känner trötthet och press är 

sannolikheten stor att de lägger av. I åldrarna 14-16 år är det viktigt med ett sug efter träning 

och glädje till fotbollen. Vi får inte glömma att det är en utbildning som i första hand bedrivs. 
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”Att utvecklas som människa. Att ge andra möjligheten att utvecklas efter sin förmåga. Kan 

jag ge någon annan något av värde växer även jag. […] Jag har drömmar som alla andra 

och vill givetvis komma utomlands och arbeta som tränare på heltid i någon europeisk 

storklubb.” 

Tränare med god fotbollsutbildning och med stor motivation 

 

Att majoriteten av tränarna som svarade inte har eller inte vet om de har en utbildningsplan 

för sina målvakter är oroväckande. Tränarna som svarade att de hade en utbildningsplan är i 

majoriteten av gångerna tränare i storklubbar och det ger en klar bild över läget inom 

Stockholm. Kunskapen, utbildning samt ekonomiska resurser verkar finnas i storklubbarna, 

medan småklubbarna kämpar med föräldratränare, lägre fotbollsutbildning och mindre 

ekonomiska förutsättningar. Situationen är ett problem, men inte ett omöjligt problem. 

Småklubbarna behöver se långsiktigt och jobba med bitar som utbildningsplan för spelare och 

tränare, skapa en förutsättning för att spelare kan spela högre upp i organisationen om de är 

tillräckligt bra och sätta långsiktiga mål. Jobbar man med dessa bitar kommer en trygghet att 

infinna sig bland spelarna inom organisationen och de mindre klubbarna kommer att slippa 

spelare som byter klubb, tränare som slutar etc. Att detta inte är hela lösningen på problemen 

som finns är självklart, men utan riktlinjer och utbildningsplaner för målvakterna och 

utespelarna bedrivs inget annat än underhållsträning. 

 

”Mitt mål och jag kommer inte sluta vara mv-tränare förrän det står en målvakt från 

Stockholm i A-landslaget… Skämt å sido men det är en idé.” 

Tränare för en storklubb i Stockholm 

4.3 Fortsatt forskning 

Genom resultaten som framkom i studien kan jag tycka att det vore intressant att veta varför 

så få jobbar som målvaktstränare? Är det för att intresset bland tränarna i Stockholm inte 

finns? Eller är det för att klubbarna ekonomiskt inte har möjlighet att tillsätta tränare för så 

pass få spelare? Utbildade målvaktstränare finns, det vet vi via statistiken från Stockholms 

Fotbollsförbund. 

 

Vidare forskning på ett helhetsperspektiv över hela landet, att kartlägga skillnader i 

träningsmetoder, utbildning, kvantitet och kvalité i träning i klubbarna vore intressant. 
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”Ja, det jag kan se, de största skillnaderna i, i, målvaktsträningen är inte så där jättestor. 

Man har lite olika pedagogiska tankar och olika metodiker men, den stora skillnaden är att 

ofta i landsbygderna så, så släpper man fram målvakterna tidigare och spela med äldre 

spelare. Vilket gör att de utvecklas lite snabbare än i storstäderna.” 

Peter Reiman Djurgårdens IF på frågan om vad han anser det är för skillnader mellan målvaktsträningen 

i de olika regionerna i Sverige 

 

Det vore i framtiden intressant att studera skillnader i metodiken och pedagogiken mellan 

lagtränare och målvaktstränare. Skiljer det sig då man som målvaktstränare arbetar med färre 

spelare åt gången och agerar med individuell tränare? 

4.4 Slutsats 

En undersökning bör genomföras om hur fotbollsförbunden i Sverige jobbar aktivt med frågor 

kring ungdomsmålvakterna. För resultaten i denna studie visar att det finns behov av 

målvaktsträning, träningstider och utbildade målvaktstränare i Stockholm. 
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5. Slutord 

Jag skulle vilja påpeka som sista ord att resultaten i denna studie inte är absoluta för hela 

Stockholm. Det finns undantag som bekräftar regeln vad gäller målvaktsträning i lag och 

klubbar. Vad resultaten visar är dock att behovet av målvaktstränare och utbildade tränare 

med engagemang för målvaktsträning behövs i Stockholm, samt utbildning för hur 

målvaktsträningen bör tillämpas i klubbarna. 

 

Sist men inte minst vill jag påminna läsaren om att syftet med detta arbete är att skapa en 

nulägesanalys över målvaktsträningen i Stockholm. Detta för att förhoppningsvis förbättra det 

som vi ger våra adepter, nämligen en utbildning. En utbildning som förhoppningsvis ger 

Stockholm och Sverige framtidens målvakter, men också framtidens människor. 
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Bilaga 1 - Benämningar 
 

Försvar 

Greppteknik 

Greppteknik, Greppteknik vid fall, Greppteknik i luften, Grepp olika höjd 

Förflyttningar 

Fotarbete, Arbete med fötter, Rörelsemönster, Rörelse fötter, Snabbhet, Snabba fötter,  

Fallteknik 

Fall, Fallteknik, Fall vid skott 

Inlägg/Upphoppsteknik 

Inlägg, Luftspel, Höga bollar, 

Boxteknik 

Boxning, Boxteknik 

Anfall 

Med/Mottagningar 

Mottagningar, Medtagningar, Med/Mottagningar, Spelet med fötterna,  

Passningar 

Pass, Passningar, Tillslagsträning, Långa passningar, Korta passningar 

Igångsättningar 

Utsparkar, Insparkar, Utkast, Avlevereringar, Igångsättningar 

Övrigt 

Spelträning 

Skott, Spelförståelse, Speluppfattning, Spelsinne, Positionsspel, Kommunikation, Styra spelet, 

Snabba beslut, Delaktighet, Spel utan boll. Styrförmåga, Fasta situationer, Matchspel,  

Fysisk träning 

Spänst, Kondition, Styrka, Fysik, Rörlighet, Smidighet, Mycket god fysik, Fys,  

Övriga färdigheter 

Mod, Mentalträning, Koncentration, Självförtroende, Tuffhet, Ledaregenskaper,  

Övergripande begrepp – Går ej att placera in i kategori 

Bollteknik, Teknik, Bollkontroll, Höga/Låga bollar 
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Bilaga 2 - Enkäten 

Hej! 
 
Här kommer ytterligare lite information om denna enkät. 
 
För er som svarar via e-mail så kan det vara komplicerat att kryssa i svarsrutorna. Gör så att 
du markerar rutan genom att klicka på den med pilen och tryck sedan på ikonen 
”fyllningsfärg”. Då med svart som färg tack. Denna ikon brukar finnas under verktygsfältet 
”Rita”. 
 
Om ni tycker att det är krångligt att svara elektroniskt så får ni mer än gärna skriva ut enkäten 
och svara på den skriftligt. Då går det bra att posta den till mig.  
 
Richard Linden 
KXXX 
16X XX 
HXXXXX 
 
För att vara övertydlig: All information som framkommer genom denna undersökning 
kommer att behandlas konfidentiellt. Anledningen till varför jag vill veta ert namn, er 
klubb är för att kunna urskilja era enkäter under behandlingsprocessen.  
 
Jag vill än en gång påminna dig om att det går bra att ringa eller maila mig när som helst om 
du har några frågor. 
 
Tack för din medverkan. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
/Richard Linden 
Gymnastik – och Idrottshögskolan 
Tränarutbildningen, årskurs 3 
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Målvaktsträningens struktur i Stockholm 
Namn: 
 
Klubb: 
 
Ålder: 
 
Tränarstatus: Målvaktstränare Huvudtränare Övrig tränare 
 
Antal år som målvaktstränare: 
 
 1-3år 4-6år 7-9år 10- flera år 
 
Kontrakt med klubben: 
 
 Jag har kontrakt med klubben Klubben hyr in mig 
 

Bakgrunds frågor 
 

1. Vilken ålder har målvakten/målvakterna du tränar? 
 

P-14 (P-94) 
 
P-15 (P-93) 
 
P-16 (P-92) 
 
2. Hur många målvakter finns i respektive lag som du tränar? 
(Markera det/de åldrar du tränar samt skriv antalet målvakter) 
 

P- 14 (P-94): 
 
P-15 (P-93): 
 

P- 16 (P-92): 
 

 

Träningarna 
 

3. Hur många träningar genomför laget per veckan? 
 
2 – 3 gånger i veckan 4 - 5 gånger i veckan 6 – 7 gånger i veckan 
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4. Hur långa är dessa träningar? 
 
60 – 90 minuter 90 -120 minuter 120 > minuter 
 
5. Hur många specifika målvaktsträningar genomför spelarna per 

veckan? 
 
1 – 3 gånger i veckan 4 – 5 gånger i veckan 6 – 7 gånger i veckan 
 
6. Hur långa är de specifika målvaktsträningarna? (Kryssa i den rutan 

som bäst överrensstämmer med ditt svar.) 
 

20 – 30 minuter 30 – 60 minuter 60 – 90 minuter? 
 

7. Hur ofta coachar du din/a målvakter i spelträningen? 
 
 Varje träning Vissa träningar Aldrig 
 

8. Hur ser du på mängden träning som din/a målvakt/er tränar idag? 
 

 För mycket Rätt mängd För lite 
 
Motivera gärna ditt svar:  
 
 
 
 
 
 

9. Skriv de fem viktigaste delarna av målvaktsträningen som DU anser 
att målvakten bör träna i respektive ålder. (Förbise period av 
säsongen, färdighet och vilken ålder du tränar just nu. Det kan vara 
allt från tekniska moment, spelmoment eller ur den fysiska 
träningen.) 

 
• P-14 
 1 

2 
3 
4 
5 
 

• P-15: 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
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• P-16: 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 

10. Beskriv kortfattat hur en generell målvaktsträning är uppbyggd. 
 
 
 
 

Planering 
 

11. A) Finns det en säsongsplanering för din/a målvakter? 
 
 JA NEJ VET EJ 
 
 B) Finns det ett krav om detta från din klubb? 
 

JA NEJ  VET EJ 
 
 C) Vem har skapat denna planering? 
 
 Jag Någon annan 
 
Om någon annan, vem och varför inte du?:  
 
 
 
 
 
 

12. A) Finns det en periodsplanering för din/a målvakter? 
(Periodsplanering är en mer specifik och detaljerad planering för de 
olika delarna av den totala säsongen. T.ex. Försäsong, Tävlingssäsong 
och Vilosäsong) 

 
 JA NEJ VET EJ 
 
 
 
 
 B) Finns det ett krav om detta från din klubb? 
 
 JA NEJ  VET EJ 
 
 C) Vid JA på A och B: Vem har skapat denna planering? 
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 Jag Någon annan 
 
Om någon annan, vem och varför:  
 
 
 
 

13.  A) Planerar du varje träning innan du kommer till träningen? 
 

JA NEJ 
Om NEJ, varför inte:  
 
 
 
 
Om JA, utförs den planeringen i samförstånd med lagtränarna? 
 

JA NEJ IBLAND 
 
 B) Dokumenterar du dina träningar? (Med dokumenteras menar jag 
sparar dina skrivna träningsplaneringar, videoinspelningar etc) 
 
 JA NEJ 
Om JA, vad dokumenteras och om NEJ, varför inte: 
 
 
 
 C) Utgår dina planeringar från Säsongsplaneringen? 
 
 JA NEJ OFTAST 
 
Om NEJ, motivera varför:  
 
 
 
Om du inte har en Säsongsplanering så motivera vad du utgår i din planering: 
 
 
 

14.  Beskriv kortfatt hur dina träningsplaneringar är uppbyggda. 
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15.  Får din/a målvakter delta och påverka dina planeringar? 
 

JA NEJ IBLAND 
 
Motivera ditt svar: 
 
 
 
 

16.  Är dina träningar individanpassat planerade? 
 
  JA NEJ IBLAND 
 

17.  Är er försäsongsträning individanpassad för den enskilda 
målvakten? 

 
 JA NEJ DELVIS 
 
 

Utbildning 
 

18.  Vad har du gått för utbildning/ar inom fotbollen? (Kryssa i alla 
utbildningssteg som du har GENOMFÖRT.) 

 
Lagtränarutbildning 
Gamla tränarutbildningen: 

Grundkursen U1 U2 U3 Steg 1 
 
Steg 2 Steg 3 Steg 4 

 
Nya tränarutbildningen: 
 Avspark 
 
Bas: 

B1 Ledarskap B1 Spelförståelse B1 Teknik 
 B1 Träningslära/Målvaktsspel  
 
Avancerad: 
 B2 Ledarskap B2 Spelförståelse B2 Teknik 
 B2 Träningslära/Målvaktsspel 
 
Professionell: 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 
 
Målvaktstränarutbildning 
Gamla målvaktstränarutbildningen: 
 MV1 MV2 MV3 
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Nya målvaktstränarutbildningen: 
 Bas 1 Bas 2 Bas Diplomkurs 
 Avancerad  Avancerad Diplomkurs 
 

19.  Har du någon övrig idrottsrelaterad utbildning? 
 
 
 
 

20.  Vad är målet med ditt tränar - och ledarskap? 
 
Förklara: 
 
 
 
 

Skolan 
 

21.  A) Går din/a målvakter i en skola med inriktning fotboll? 
 
 JA  NEJ VET EJ 
 
  B) Om JA, bedrivs det specifik målvaktsträning i den verksamheten? 
 
 JA  NEJ VET EJ 
 
  C) Om JA, är denna verksamhet kopplad till klubben?  
 
 JA  NEJ VET EJ 
 

 D) Om JA, är det din klubb som tilldelar tränare till träningarna i 
skolan, eller är det skolan som tillsätter den platsen? 

 
 Klubben Skolan VET EJ 
 

 E) Om NEJ, finns det planer på att koppla samman er verksamhet 
med en skola med inriktning fotboll? 

 
 JA  NEJ VET EJ 
 

Framtiden/Mål 
 

22.  Finns det en utbildningsplan för din/a målvakter? 
 
 JA NEJ VET EJ 
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23.  Förklara i punktform denna utbildningsplan. 
•   
 
•   
 

•   
 

•   
 
•   

 
24. Vad är det långsiktiga målet med er utbildning för era målvakter? 

 
 
 
 

25.  Hur ser du på framtiden för målvakterna i din klubb? 
 
Utvecklingsmässigt: 
 
 
 
 
Spelmässigt: 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 
Richard Linden    KXXX 
Gymnastik  - och Idrottshögskolan  1XX XX HXXX 
Tränarutbildningen, årskurs 3  07XX-XX XX XX 
     lXXXX@XXX.XX 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

Intervjun 

 

Får jag använda dina svar i enkäten som öppna svar? 

 

Bakgrundsfrågor 

- Hur länge har du varit MV-tränare i Djurgården? 

- Vart var du aktiv som målvaktstränare innan? 

- Har du själv stått i mål? 

- Vart stod du och i vilken division som högst? 

- Andra fotbollsrelaterade uppdrag? 

 

Träningarna/Matchning 

- Ser du några skillnader på målvaktsträningen idag och när du började som 

målvaktstränare? 

• Nämn de största skillnaderna som du ser idag? 

• Träningsmässigt? 

• Taktikmässigt? 

- Hur viktig anser du att den specifika målvaktsträningen är och varför? 

• Vid vilken ålder anser du att den specifika målvaktsträningen bör 

starta? 

 

- Vad tycker du är det viktigaste egenskaperna som målvaktstränare? 

•  

- Vad ser du för skillnader i målvaktsträningen mellan de olika regionerna i Sverige? 

-  

- Hur ser du på att vissa klubbar kopplar sin verksamhet till skolvärlden? 

- Vad tror du att vi i Stockholm måste göra inom träningsplaneringen för att vi ska ta våra 

målvakter till en ny nivå? 

• Förutom träning, vad anser du att vi i Stockholm måste göra för att 

ta fotbollen till internationell nivå? 
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Utbildning 

- Sverige har fått en ny målvaktstränarutbildning, vad anser du är den största skillnaden 

mellan den och den gamla? 

- Hur anser du att målvaktstränarna står sig mot varandra inom Stockholm? 

- Hur anser du att målvaktstränarna i Stockholm på elitnivå ungdom, står sig mot resten av 

Sverige? 

• Vad är de största skillnaderna? 

- Hur tycker du att vår svenska fotbollsutbildning står sig mot de internationella? Ge 

exempel, England, Frankrike, UEFAs etc. 

 

Framtiden 

- Tycker du att målvakternas framtid i Stockholm ser ljus ut? – Motivera gärna. 
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Bilaga 4 - Informationsbrevet 

 

 

Richard Linden 

Gymnastik –och Idrottshögskolan 

Tränarlinjen årskurs 3 

KXXXX 1XX XX HXXXX 

lXXXXX@XX.se 

07XX-XXXXXX 

 

Hej! 

Mitt namn är Richard Linden och jag studerar sista året vid Gymnastik – och Idrottshögskolan i 

Stockholm på Tränarlinjen. Min inriktning är fotboll och då som målvaktstränare.  

Just nu skriver vi vår C-uppsats. Syftet med min uppsats är att ta reda på målvaktsträningens struktur i 

Stockholms elitlag för åldrarna 14år - 16år. Anledningen till varför jag vill skriva om detta är för att 

det är ett ämne som jag brinner för och som, jag tror, är mycket viktig för framtiden.  

 

Det jag önskar av Dig är att få svar på den medskickade enkäten. Den tar mellan 15minuter och 

20minuter att genomföra och alla svar kommer att behandlas konfidentiellt. Det är viktigt att ni skriver 

ert namn, men framförallt er klubb för min dataregistrering. Efter den kommer ni att avidentifieras i 

uppsatsen. Skulle det mot all förmodan vara någon som inte vill svara så skulle jag vara tacksam att få 

det svaret för statistiken i min uppsats.  

 

Jag måste be er om att senast lämna in svaren måndagen den 27/10-08, tack. 

 

Jag tackar för att ni tar av er dyrbara tid till detta och önskar er lycka till med de uppdrag som 

ni har. 

Skulle man ha några frågor får man gärna maila eller ringa mig. 

Med vänliga hälsningar 

/Richard Linden 
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Bilaga 5 – Käll- och litteratursökning 

Frågeställningar: 
1. Hur ser strukturen för träningarna ut, samt hur förhåller sig målvaktsträningen i tid och 

antal i förhållande till lagträningen? 

2. Jobbar tränarna med planering inför säsong och enskilda träningar? 

3. Hur ser utbildningsnivån ut bland målvaktstränarna inom Stockholms elitfotbollslag i 

åldrarna 14år-16år? 

4. Finns det en utbildningsplan för målvakterna i åldrarna 14år-16år inom 

elitfotbollsklubbarna i Stockholm?  

 
VAD? 
Ämnesord Synonymer 
Goalkeeper, soccer, training, coaching, 
scheduling, drills, trainingplans, preparation, 
education, trainer, analysis, school, physiology,  

Goalkeeping, goalkeepers, goalkeeper* 

 
VARFÖR? 
Jag valde dessa ord för att de är ord som stämmer överrens med mina frågeställningar. Jag valde att 
inte söka på football då även amerikanskfotboll inkluderas.  

 
HUR? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

Soccer, goalkeeper*, Training 102 0 
Soccer, goalkeeping, training 41 0 
Coaching, goalkeeper, training 43 1 
Soccer, goalkeeping, drills 21 0 
Soccer, goalkeeper*, trainingplans 0 0 
Soccer, goalkeeper, preparation 5 0 
Soccer, goalkeeper*, scheduling 1 0 
Soccer, goalkeeper trainer, education 0 0 
Soccer, goalkeeper, education 24 1 
Analysis, goalkeepers, soccer 25 1 

SportDiscus 

Soccer, school, training 356 1 

 
KOMMENTARER: 
Fotbollen i stort är bra kartlagd. Dock för den specifika målvaktsträningen är det lite gjort och det var svårt att 
hitta artiklar om det. Artiklar samt annat material om tränarrollen var desto enklare.  

 
 
 


