
 

  

 

 

 

 

 

 

Fotbollsmålvakters rörelsemönster  

En deskriptiv videoanalys av 

herrmålvakter säsongen 2013 

 

 

 

 

John Åberg 

 

 

 

 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 

Självständigt arbete grundnivå 146:2013 

Tränarprogrammet 2011-2014 

Handledare: Lina Wahlgren 

Examinator: Carolina Lundqvist 



 

Förord 

Detta arbete är dedikerat till Ivan Turina som tragiskt gick bort under den Allsvenska 

säsongen 2013. Efter sig lämnade Ivan sin fru Senka, deras två döttrar Tara och Tia och sonen 

Bruno.  

Inför säsongen 2013 var Ivan första målvakt i AIK och han var en av anledningarna till att 

jag ville göra detta arbete. Han ansågs av många vara den bästa målvakten i Allsvenskan. Ivan 

vann bland annat räddningsprocenten i Allsvenskan säsongen 2013 men framförallt vann han 

platsen i många fotbollsälskares hjärtan. Han kommer alltid att vara den enda nummer 27 i 

AIK:arnas ögon och hans porträtt kommer alltid finnas med på AIK matcher. Ivan Turina 

blev 32 år gammal. 
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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna undersökning var att studera rörelsemönster och ingripanden hos en 

Allsvensk toppklubbs herrfotbollsmålvakter under matcher säsongen 2013. Studien är en 

fallstudie av deskriptiv karaktär. Följande frågeställningar formulerades: 

 Vilka aktioner används av målvakter i försvars- respektive anfallsspel? 

 Vilka faktorer och aktioner är det som inverkar mest på målvakten i samband med 

insläppta mål? 

Metod  

För att besvara syftet och frågeställningarna har videoinspelningar av målvakters agerande 

under matcher gjorts. Studien omfattade tre herrmålvakter i en Allsvensk toppklubb under 

säsongen 2013. Med hjälp av tidigare utförda studier och kontakt med olika aktörer, förbund, 

kommittéer samt individer, gavs möjligheten att skapa en struktur för vilka egenskaper och 

kapaciteter som skulle analyseras vid granskningen av de gjorda videoinspelningarna. För 

varje match studerades vilka och hur många aktioner målvakterna utfördes, både i försvars- 

och anfallsspel samt deras aktionstid. Dessutom analyserades målvakternas agerande i 

samband med insläppta mål. 

Resultat 

Den mest och minst förekommande försvarsaktionen var när målvakten hoppade i sidled 

(61,9 gånger/match) respektive gjorde en box (0,4 gånger/match). Vid anfallsaktioner var den 

mest och minst använda en utspark (13,4 gånger/match) respektive en inpass (2,4 

gånger/match). Förhållandet mellan dessa två grupper visa att en match består utav 75 % 

försvarsaktioner och 25 % anfallsaktioner. De aktioner och faktorer som inverkade mest på 

målvakterna i samband med insläppta mål var dels missbedömningar av situationer som ledde 

till antingen ingen aktion alls eller till en felaktig aktion, dels långsamma förflyttningar som 

ledde till felaktiga aktioner.  

Slutsats 

Slutsatsen av studien är att fler matcher och betydligt fler målvakter måste ingå i en 

undersökning av detta slag för att resultaten skulle kunna ligga till grund för att skapa en 

kravprofil för fotbollsmålvakter.  
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1. Inledning 

1.1. Introduktion   

Som tredjeårs student på tränarprogrammet på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i 

Stockholm har jag, som många andra studenter, lärt mig extremt mycket om min egen och 

andras specialidrott. Många timmars frustration, svett och glädje har lagts ned på arbeten och 

allting har vart värt det. Jag är själv målvakt i fotboll och har spelat både i elit och icke elit 

divisioner. Därför har jag ett stort intresse för fotbollsmålvakter. Alla mina arbeten under 

utbildningen har riktat in sig på fotbollsmålvakter och jag har funnit att detta är ett outforskat 

område. Området känns ”tomt” efter intervjuer, e-post och telefonsamtal med Svenska 

Fotbollsförbundet (SvFF) och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) vilket tyder på att det 

finns väldigt lite gjort inom detta område. 

Detta område har dock möjlighet att utvecklas och med mer kunskap kan detta område 

innebära positiva förbättringar för fotbollsmålvakter. Det finns en hel del kunskap, arbeten 

och forskning generellt inom fotboll. Dock fokuserar en klar majoritet av dessa arbeten på 

utespelare. Inom fotboll är skillnaden mellan utespelare och målvakter enorm med tanke på 

olika fysiska delkapaciteter. Därför kan dessa arbeten inte direkt användas som underlag för 

målvakters utveckling. Den bristande kunskapen rörande målvakter är mycket förvånande, 

dels för att fotboll är världens största idrott och dels för att målvakters agerande ofta är en helt 

avgörande faktor för matchens resultat. Därför är det intressant att undersöka vad som krävs 

för att vara en elitmålvakt i fotboll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 



 

1.2. Bakgrund 

1.2.1. SvFF 

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) bildades 1904 och är Sveriges största specialidrottsförbund. 

År 2012 fanns det 3201 föreningar och drygt en miljon medlemmar i SvFF. Detta motsvarar 

34 % av det totala antalet medlemmar i Riksidrottsförbundet. Fotboll är Sveriges största och 

ledande idrott och SvFF:s mål är att det i framtiden ska förbli så. SvFF har som uppdrag att 

främja och ta hand om fotbollen i Sverige samt att representera den utomlands. Förbundet är 

anslutet till Fédération Internationale de Football Association (FIFA) och Union des 

Européennes de Football (UEFA). (Fogis 2013a) 

SvFF har som mål, dels att de registrerade föreningar skall vara väl fungerande med ett 

ökat antal rätt utbildade ledare, dels att antalet utövare ska öka. Detta ska ske både genom nya 

tävlingsformer och genom att skapa ett ökat intresse hos allmänheten. Breddfotboll ska 

erbjuda alla som vill, oavsett nationalitet, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller 

psykiska förutsättningar, en positiv, hälsofrämjande och utvecklande fritidsmiljö. (Fogis 

2013a)  

På SvFF arbetar bland annat Helena Andersson och Mats Svensson. Helena Andersson 

arbetar som fystränare åt svenska damlandslaget och Mats Svensson arbetar som 

riksinstruktör i målvaktsspel.  

SvFF består utav ett antal olika kommittéer, bland annat en medicinsk kommitté, vilken 

består av bland annat ortopeder, fysiologer och samhällsvetare. I kommittéerna diskuteras och 

beslutas om nya forskningsprojekt, som till exempel studier som undersöker skador och 

utveckling inom tränarutbildningen. SvFF har även samarbeten med olika universitet, företag 

samt SOK, för att hålla sig uppdaterade kring de senaste forskningsrönen. SvFF har ingen 

egen forsknings- eller utvecklingsavdelning. Forskning kring fotbollsmålvakter är näst intill 

obefintlig
1
. SvFF har däremot genomfört en icke vetenskaplig studie om vilken typ av 

ingripanden som målvakterna gör inom elitfotbollen (se 1.3.2. SvFF:s studie). 

1.2.2. SvFF:s målvaktstränarutbildning 

Under mitten av 1990-talet lades målvaktstränarutbildningen in i den dåvarande 

stegutbildningen och år 2008 lades den i den nya nu gällande utbildningen, den så kallade Bas 

och Avancerad nivån. Bas nivån innehåller tre steg; Bas 1 (ledarskap, målvaktsspel försvar, 

träningslära, målvaktsspel anfall samt spelförståelse), Bas 2 (ledarskap, målvaktsspel försvar, 

                                                 

1
 Helena Andersson, fystränare, möte 2013-09-13. 
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träningslära, målvaktsspel anfall samt spelförståelse) och Diplomkurs Bas (teoretisk och 

praktisk tillämpning av de ämnesområden som behandlats på Bas 1 och 2). Den Avancerade 

nivån innehåller två steg; Avancerad (ledarskap, målvaktsspel försvar, träningslära, 

målvaktsspel anfall samt spelförståelse) och Diplomkurs Avancerad (teoretisk och praktisk 

tillämpning av de ämnesområden som behandlats på kursen Avancerad). (Fogis 2013b) 

1.2.3. Allsvenskan i fotboll för herrar 

På herrsidan är Allsvenskan den högsta divisionen inom svensk fotboll. Idag består den av 16 

lag som möter varandra två gånger per säsong. Detta innebär att varje lag spelar 30 

ligamatcher per säsong. (SvFF 2013) Övriga europeiska ligor omfattar vanligtvis 20 lag och 

där spelar lagen 38 ligamatcher per säsong. 

Data har tagits fram avseende målvakternas räddningsprocent i Allsvenskan under åren 

2004-2013. Med dessa data som underlag har man fått fram de fem målvakter som har haft 

den högsta räddningsprocenten för vart och ett av de år som ingår. Under dessa år har 

Göteborgs, Gefles, Malmös, Kalmars och AIK:s målvakter förekommit flest antal gånger i 

topp fem placeringar. Göteborgs, Elfsborgs, AIK:s, Malmös och Mjällbys målvakter har högst 

snitt när det gäller antal hållna nollor per säsong. Gefles, Göteborgs, Trelleborgs, Mjällbys 

och AIK:s målvakter har haft bäst räddningsprocent under åren 2004-2013 (se tabell 1). 

(SvFF 2013)  

Lag med lika ”antal topp fem placeringar” har rangordnats efter ”räddningsprocenten”. Målvakter med mindre 

än tre spelade matcher under en säsong fanns inte med i statistiken. 

  

Lag Antal 

säsonger 

Antal topp 

5 placeringar 

 

Antal hållna 

nollor 

Nollor/säsong Räddningsprocent 

Göteborg 10 8 111 11 76 

Gefle 10 6 88 9 77 

Kalmar 10 5 91 9 75 

Malmö 10 5 103 10 74 

AIK 9 4 93 10 75 

Djurgården 10 4 74 7 72 

Elfsborg 10 4 109 10 73 

Trelleborg 6 4 39 6 75 

Helsingborg 10 3 81 8 73 

Häcken 7 2 60 8 74 

Hammarby 6 2 51 8 73 

Mjällby 4 1 40 10 76 

Halmstad 9 1 72 8 72 

Norrköping 4 1 20 5 72 

Tabell 1 – Sammanfattning av Allsvenskans toppmålvakter under åren 2004-2013 (SvFF 2013)   
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1.2.4. SOK  

Sveriges Olympiska Kommittés (SOK) uppdrag är att förbereda de svenska deltagarna inför 

OS samt bidra till att de bästa svenska idrottarna kan konkurrera mot andra OS deltagare. Med 

detta som grund ska de verka för att ge aktiva chansen att utvecklas inom sin idrott oavsett 

bakgrund, kön och ekonomi. SOK ska även inspirera fler att utvecklas inom idrotten, sprida 

de olympiska värderingarna om vänskap och respekt, strävan efter utveckling och bevaka 

Sveriges intressen inom idrottens utveckling i världen. (SOK 2013a) 

Fotboll spelas under sommar OS och på herrsidan får endast spelare under 23 år spela, med 

tillägget att varje lag även får ha med tre spelare som är äldre än 23 år. På damsidan finns inga 

sådana regler utan där får alla, oavsett ålder delta. Inom SOK finns det resursteam med 

specialister inom olika områden såsom fysträning, utveckling, nutrition, medicin, beteende- 

och prestationspsykologi och coaching. Dessa specialister hjälper bland annat landslagen i 

fotboll och arbetar även med aktiva och tränare inom topp- och talangprogram. (SOK 2013b) 

1.2.5. SOK:s Fysprofil 

SOK och andra förbund använder idag Fysprofilen, vilken innefattar flera tester av den 

enskilde idrottarens fysiska status. Det resultat som testerna ger visar en bra bild av hur den 

individuella träningen kan behöva kompletteras eller justeras för att nå optimal effekt. 

Fysprofilerna används i olika idrotter som till exempel handboll, bandy, ishockey, fotboll, 

innebandy, basket och golf från landslagsnivå till klubbnivå. Ett specialsytt paket tas fram för 

varje sport, dam/herr, singel/dubbel och så vidare. (SOK 2013c) 

Fotbollens Fysprofil innehåller följande fyra delkapaciteter; styrka, power, aerob- och 

anaerob kapacitet. Varje delkapacitet innehåller i sin tur ett antal olika tester. Styrka 

innehåller gripen, chins, bänkpress och knäböj. Power testas genom Harres test, squatjump 

(SJ), countermovement jump (CMJ), countermovement jump arms (CMJa) och sprint 10, 20 

och 30 meter. Aerob kapacitet testas genom Beep test, Yo-Yo test och Cooper test. Anaerob 

kapacitet innehåller testerna brutalbänk, dips och 150 meter 1 och 150 meter 2 (se bilaga 2 för 

beskrivning av övningar (Nilsson & Fredriksson 2003)). (SOK 2013c)  

Fysprofilen har använts av fotbollslandslagen och det finns en profil utvecklad för varje 

position, dock inte för fotbollsmålvakter. Resurser för att utveckla en sådan finns men den har 

ännu inte tagits fram. Andra lagsporter där målvakter inkluderas i Fysprofilen är till exempel 

4 



 

handboll och ishockey, men inte heller här finns några speciellt utformade Fysprofiler för 

målvakter
2
.  

1.3. Målvakters egenskaper 

1.3.1. Boken Fotbollsmålvakten 

Boken Fotbollsmålvakten (Svensson & Karlsson 2000) vänder sig till bland annat målvakter, 

lagtränare samt målvaktstränare och ingår i SvFF:s senior- och ungdomstränarutbildning samt 

används som kursbok i SvFF:s målvaktsträningskurser. Syftet med boken är att bidra till en 

effektivare målvaktsträning och öka medvetenheten om träningen och därigenom också till att 

höja standarden på målvakter. Boken beskriver den speciella träning som fotbollsmålvakter 

behöver och vad den ska innehålla. Träningen delas in i två grupper; anfallsuppgifter och 

försvarsuppgifter. Dessa två grupper innehåller i sin tur fyra undergrupper; teknikträning, 

fysisk träning, spelträning och mentalträning. Dessa har i sin tur olika faktorer målvakter bör 

träna på (se tabell 2 och 3). Boken beskriver även möjliga ingripande målvakter kan ha under 

matcher och cirka 200 träningsövningar innehållande vissa moment med endast målvakter  

och andra moment med målvakter tillsammans med utespelare. (Svensson & Karlsson 2000) 

 

  

                                                 

2
 SOK Support, telefonsamtal 2013-09-12. 

  Försvarsuppgifter 
Teknikträning Utgångsställningar Greppteknik Boxtekning Fallteknik 

Fysisk träning Styrka Rörlighet Snabbhet Kondition 

Spelträning Skott Djupledspassningar-Frilägen Inlägg Fasta situationer 

Mental träning Självförtroende Omdöme Beslutsförmåga Koncentration Ledarskap 

Anfallsuppgifter 
Teknikträning Mottagning/Passning Utkast Utspark Inspark 

Fysisk Träning Styrka Rörlighet Snabbhet Kondition 

Spelträning Tillbakaspel Avlevereringar 

Mental träning Självförtroende Omdöme Beslutsförmåga Koncentration Ledarskap 

5 

Tabell 2 - Försvarsuppgifter fotbollsmålvakter behöver innehållande fyra undergrupper 

Tabell 3 - Anfallsuppgifter fotbollsmålvakter behöver innehållande fyra undergrupper 

 



 

1.3.2. SvFF:s studie 

Den tidigare nämnda icke vetenskapliga studien som SvFF har genomfört kring vilken typ av 

ingripanden som målvakterna gör inom elitfotbollen, bygger på ett underlag av cirka 50 TV-

matcher från olika ligor i Europa år 2006. Studien visar antalet aktioner samt förhållandet 

mellan försvars- och anfallsspel i grova drag (se tabell 4a och 4b)
3
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Forskningsläge 

Det finns väldigt få tidigare studier publicerade med speciell inriktning på fotbollsmålvakter. 

Vid litteratursökningen till denna uppsats hittades 78 000 artiklar som studerar fotboll, men 

endast ett fåtal av dessa handlar om herrmålvakter på elitnivå. Det finns ett antal artiklar som 

undersöker en rad olika egenskaper hos målvakter på olika nivåer i olika länder samt ligor. 

Där jämförs dessutom målvakter dels med andra målvakter och dels med utespelare på olika 

positioner (Sporis, Jukic, Ostojic & Milanovic 2009; Boone, Vaeyens, Steyaert, Bossche & 

Bourgois 2012; Cıhan, Can & Seyıs 2012; Rebelo, Brito, Maia, Coelho-e-Silva, Figueiredo, 

Bangsbo, Malina & Seabra 2013; Raven, Gettman, Pollock & Cooper 1976; Arnason, 

Sigurdsson, Gudmundsson, Holme, Engebretsen & Bahr 2004; Gil, Gil, Ruiz, Irazusta & 

Irazusta 2007; Tahara, Moji, Tsunawake, Fukuda, Nakayama, Nakagaichi, Komine, Kusano 

& Aoyagi 2006; Bangsbo, Laia & Krustrup 2008).  

                                                 

3
 Mats Svensson, riksinstruktör, telefonsamtal 2013-10-13. 

Totalt 26 ingripanden i anfallsspelet = 72 % 

Tillbakaspel Igångsättningar (utkast och 

utspark) 

Insparkar 

7 st 8 st 11 st 

Totalt 10 ingripanden per match i försvarsspelet = 28 % 

Räddningar vid avslut Hindra avslut (till exempel fånga 

inlägg och djupledspassningar) 

4 st 6 st 

Tabell 4a – Målvakters ingripande vid försvarsspel 

Tabell 4b – Målvakters ingripande vid anfallsspel 
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Det finns även fem review artiklar som sammanfattar resultaten från en mängd andra 

artiklar gällande målvakters fysiska och aeroba kapaciteter samt rörelsemönster hos unga och 

äldre elitmålvakter i olika europeiska ligor (Ziv & Lidor 2011; Da Silva, Bloomfield & 

Marins 2008; Reilly, Bangsbo & Franks 2000; Shephard 1999; Stølen, Chamari, Castagna & 

Wisløff 2005).  

Dessutom finns det två artiklar som beskriver målvakters agerande på planen (Hughes, 

Caudrelier, James, Donnelly, Kirkbride & Duschesne 2012; Di Salvo, Benito, Calderón, Di 

Salvo & Pigozzi 2008; Svensson & Karlsson 2002).  

Fysiska egenskaper 

Målvakter verkar vara längre än utespelare (Sporis et al. 2009; Boone et al. 2012; Cıhan et al. 

2012; Raven et al. 1976; Reilly et al. 2000; Shephard 1999; Arnason 2004; Gil et al. 2007; 

Tahara et al. 2006) och ofta har de en längd över 180 centimeter (Ziv & Lidor 2011). En 

studie har dock visat att på elitnivå var backarna längre än målvakterna (Rebelo et al. 2012). 

Målvakterna är också tyngst av spelarna på planen (Sporis et al. 2009; Boone et al. 2012; 

Rebelo et al. 2012; Cihan et al. 2012, Raven et al. 1976; Reilly et al. 2000; Arnason 2004; Gil 

et al. 2007; Tahara et al. 2006) och vuxna målvakter väger oftast över 77 kilogram (Ziv & 

Lidor 2011). Målvakter har även den högsta procenten kroppsfett bland spelarna och de har 

oftast en senare spelarkarriär och en toppnivå som inträffar senare än för utespelare samt näst 

minst erfarenhet räknat i år, men tränar flest antal timmar per år (Boone et al. 2012; Rebelo et 

al. 2012; Ziv & Lidor 2011; Sporis et . 2009, Raven et al. 1976; Shephard 1999; Arnason 

2004; Gil et al. 2007; Tahara et al. 2006). 

Aeroba och anaeroba kapaciteter 

Jämfört med utespelarna var målvakterna snabbast på 5 meter sprint (Sporis et al. 2009) men 

långsammast på 10, 15, 20, 30 och 40 meter sprint (Rebelo et al. 2012; Reilly et al. 2000; Gil 

et al. 2007). En studie visade dock att vid tester av 10 och 30 meter sprint så prestera 

målvakterna lika bra som utespelare (Ziv & Lidor 2011). I testet 5x10 meter shuttle run var 

målvakterna endast snabbare än mittbackarna (Boone et al. 2012). Även vid T-test visade sig 

att målvakterna var långsammast jämfört med utespelarna (Rebelo et al. 2012).  

Vid aeroba tester utförda på löpband, Yo-Yo IR1 eller Yo-Yo IE2 med medföljande 

VO2max test, sprang målvakterna kortast distans och fick lägst värden jämfört med utespelare 

(Sporis et al. 2009; Boone et al. 2012; Ziv & Lidor 2011; Cihan et al. 2012, Raven et al. 1976; 

Da Silva et al. 2008; Reilly et al. 2000; Shephard 1999; Arnason 2004; Gil et al. 2007; Tahara 

et al. 2006; Bangsbo et al. 2008).  
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Även vid blodlaktatstester och HRmax fick målvakterna svagast värden jämfört med 

utespelare. De hade även en längre återhämtningstid och blev tröttare snabbare än utespelarna 

(Sporis et al. 2009; Boone et al. 2012; Ziv & Lidor 2011; Cihan et al. 2012). (Se bilaga 2 för 

beskrivningar av övningar) 

Styrka 

När SJ och CMJ utfördes som styrketester hoppade målvakterna högst i jämförelse med 

utespelare, med undantag i vissa fall då målvakterna hoppade lika högt eller näst högst 

(Sporis et al. 2009; Boone et al. 2012; Rebelo et al. 2012; Ziv & Lidor 2011; Gil et al. 2007; 

Stølen et al. 2005). Två studier visade dock att målvakterna hoppar lägst jämfört med alla 

utespelare (Raven et al. 1976; Arnason 2004).   

Tester av både extension och flexion av hamstring- och quadricepsmuskeln (PText, PTflex) 

visade att målvakter hade mest kraft i PText av alla spelarpositioner och näst högst kraft efter 

anfallarna i PTflex (Rebelo et al. 2012). En studie visade dock att alla positioner presterade 

likartade resultat (Ziv & Lidor 2011) medan en review artikel visade på blandat resultat 

gällande kraft (Reilly et al. 2000). Även maximal bänkpress genomfördes i en studie där 

målvakter visade bäst resultat (Raven et al. 1976) (Se bilaga 2 för beskrivningar av övningar) 

Teknik 

Tekniktester, teknik med boll, bollträffar i jonglering, dribbla genom en bana och en teknisk 

sprintbana, visade att målvakter prestera sämre än utespelare vid dessa tester (Rebelo et al. 

2012; Ziv & Lidor 2011). 

På planen 

Avseende nyckelprestationer på planen är utespelarnas nyckelprestationer generellt ganska 

lika med endast mindre skillnader beroende på vilken position man spelar på. Målvakters 

nyckelprestationer avvek dock väsentligt från utespelarnas. (Hughes et al. 2012)  

Målvakter rör sig drygt 5,5 kilometer under en match (Ziv & Lidor 2011; Di Salvo et al. 

2008). Två studier visade dock att målvakten rörde sig drygt 4 kilometer under en match (Gil 

et al. 2007; Stølen et al. 2005). Målvakterna gick tidsmässigt ungefär 73 % av matchen och de 

vanligaste förekommande sprintarna för målvakter var 0-5 meter, som skedde cirka 1,7 

gånger per match, samt 5,1-10 meter sprint som skedde cirka 0,5 gånger per match (Di Salvo 

et al. 2008).  
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Ofta befinner sig målvakter vid straffpunkten, cirka 44 % av matchtiden, och bland de mest 

vanliga aktionerna var att slänga sig: fånga eller blockera ett skott, följt av bollkontroll med 

fötter: passa och ha kontroll på bollen samt rensa: rädda en boll som inte kan fångas genom 

att boxa eller sparka bollen. Målvakter gjorde 6,2 ± 2,7 (± standardavvikelse (SD)) 

slängningar per match, 3,8 ± 2,3 vertikala hopp per match och den vanligaste aktionen var 

18,7 ± 6 förflyttningar per match (Ziv & Lidor 2011). 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att området fotbollsmålvakter är ett outforskat område. 

Det visar min litteratursökning och mina kontakter med SvFF och SOK. Detta är något 

anmärkningsvärt med tanke på fotbollens utbredning och målvakters centrala del i 

matchavgöranden. Område har dock möjlighet att utvecklas och mer kunskap skulle kunna 

innebära positiva förbättringar för fotbollsmålvakter. Därför är det intressant att undersöka 

fotbolls målvakters rörelsemönster och ingripanden, vilket kan betraktas som ett första 

inledande arbete som kan utgöra en del i en grund för att skapa en kravprofil samt ett 

testbatteri för fotbollsmålvakter i framtiden. 

1.4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att studera rörelsemönster och ingripanden hos en 

Allsvensk toppklubbs herrfotbollsmålvakter under matcher säsongen 2013. Studien är en 

fallstudie av deskriptiv karaktär. Följande frågeställningar har formulerats: 

 Vilka aktioner används av målvakter i försvars- respektive anfallsspel? 

 Vilka faktorer och aktioner är det som inverkar mest på målvakten i samband med 

insläppta mål? 
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2. Metod 

2.1. Tillvägagångssätt 

För att besvara frågeställningarna och uppnå syftet har videoinspelningar av målvakters 

agerande under matcher genomförts. Studien är en fallstudie av deskriptiv karaktär och 

omfattar tre herrmålvakter i en Allsvensk toppklubb under säsongen 2013. Med hjälp av 

tidigare utförda studier och kontakt med olika aktörer, förbund, kommittéer samt individer, 

gavs möjligheten att skapa en struktur för vilka egenskaper och kapaciteter som analyserade 

vid granskningen av de gjorda videoinspelningarna.  

2.1.1. Videoinspelning 

Studien omfattar tre herrmålvakter från en Allsvensk toppklubb. Denna Allsvenska toppklubb 

har en historik av duktiga målvakter vilket tidigare statistik visat (se tabell 1). 

För att kunna filma behövde jag tillstånd från klubben. Via tidigare kontakt med klubbens 

målvaktstränare hänvisades jag till klubbens koordinator som ordnade ett tillstånd så att jag 

fick möjlighet att filma klubbens försäsongsmatcher i Svenska cupen under mars månad 2013. 

Koordinatorn hänvisade mig sedan vidare till klubbens kommunikationschef som ordnade ett 

tillstånd så att jag fick möjligheten att filma samtliga Allsvenska hemmamatcher samt en 

träningsmatch från april till november 2013. Efter den Allsvenskan säsongen spelades även 

ett par träningsmatcher. Till dessa matcher behövdes inget separat tillstånd. Totalt filmades 17 

matcher; 12 av 15 Allsvenska hemmamatcher, två matcher som ingick i Svenska cupen och 

en träningsmatch innan, en under och en efter tävlingssäsong. 

2.1.2. Mätning och instrument 

För att filma matcherna användes en kamera monterat på ett stativ. Kameran som användes 

mest var en Sony Handycam DCR-HC37. Denna hade sceninställningen sport på samt var 

inställd på autofokus vid varje match. Vid några tillfällen användes en annan kamera, 

Samsung SMX-F50BN SD Flash Memory Black Camcorder. Samma stativ användes till 

bägge kamerorna samt ett 32 GB SD-kort. Videoinspelningarna överfördes till en Macbook 

Pro och vid analysen användes programmen VLC media, iMovie och Microsoft Excel.  

De matcher klubben spelade under försäsongen i Svenska cupen var tänkta att användas 

som pilotfilmning, för att se hur många kameror som behövdes samt vilka inställningar som 

behövde göras för att tydligt kunna observera målvakternas rörelsemönster och ingripanden. 

Platsen jag befann mig på för att påverka filmningen och spelare minst var i mitten av planens 
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södra långsida. Även tv-bolag filmade från denna plats. Kvalitén på en av de inspelade 

pilotmatcherna var dock tillräckligt bra för att ingå i analysen.  

De Allsvenska matcherna som filmades spelades på klubbens hemmaarena. Därför 

användes klubbens försäsongsträningsmatch som pilotfilmning för att hitta den bästa 

positionen även på denna arena. Positionen jag befann mig på för att påverka filmningen och 

spelare minst var på den västra långsidan. Även på denna plats filmade tv-bolag.  

Träningsmatchen efter Allsvenskans slut filmades på samma ställe som matcherna i 

Svenska cupen på försäsongen. 

2.2. Deltagare 

2.2.1. Urval 

De deltagande målvakterna som filmats under säsongen 2013 är klubbens herr A-

lagsmålvakter. Målvakterna stod olika antal matcher under säsongen. Målvakterna var i medel 

29 år, 191 cm långa och vägde 90,7 kg.  

2.2.2. Etik aspekter 

De etiska forskningsreglerna bygger på respekt för de människor som deltar i en 

undersökning. Vetenskapsrådet (Olsson & Sörensen 2007, s. 52) har fastställt principer som 

innefattar krav på samtycke, information, anonymitet och konfidentialitet. Dessa principer 

delgavs målvakterna och ledare under olika tidpunkter av året 2013. Jag förklarade syftet med 

studien för klubbens kommunikationschef samtidigt som jag fick information om vilka 

rättigheter och begränsningar jag hade när jag filmade, speciellt i relation till de tv-bolag som 

filmade matcherna. 

     Ledarna har från första början blivit informerade om såväl undersökningens syfte som 

undersökningsmetoderna. Målvakterna delgavs detta först efter säsongen då jag ville minska 

risken av möjlig påverkan. Målvakterna upplystes om att de kunde avböja att delta utan 

negativa följder och att om de vill vara anonyma så skulle deras anonymitet skyddas.  

     Klubbens målvaktstränare har huvudansvaret för målvakterna och godkände deras 

medverkan. Studiens utformning medför att anonymitet i ordets rätta betydelse inte är möjlig. 

Jag har trotts detta valt att gå vidare med studien då jag anser att resultaten är av värde och 

eftersom studiens ämnesområde inte kan uppfattats som känslig eller kränkande. Jag har dock 

valt att göra målvakterna så anonyma som möjligt och kallar dem för Målvakt A (MA), 

Målvakt B (MB) och Målvakt C (MC).  
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2.3. Validitet och reliabilitet  

För att erhålla så hög validitet som möjligt i denna studie har jag under de så kallade 

pilotmatcherna placerat kameran i ett antal olika positioner samt prövat olika 

kamerainställningar. Den bästa positionen och inställningar (vinkel på kamera, in- zoomning 

och stativ) användes sedan vid varje filmtillfälle.  

Dock kan validiteten bland annat ha påverkats negativt av följande två faktorer. Eftersom 

jag inte är en professionell filmare användes autofokus vid filmning. Detta innebar att när en 

åskådare eller något annat föremål passerat kameran kan autofokusen fångat upp 

förbipasserande föremålet en kort stund och därmed gjort målvaktens agerande suddigare på 

filmen. Detta behöver dock inte betyda att ett rörelsemönster eller ett ingripande har missats.  

Den andra faktorn som kan ha påverkat är att två olika kameror har använts. Den ena 

kameran (Samsung SMX-F50BN SD Flash Memory Black Camcorder) har en sämre 

upplösning. Detta innebär att målvaktens agerande kan vara svårare att urskilja vid situationer 

där flera spelare befinner sig i närheten av målvakten. 

Reliabiliteten i detta arbete kan påverkas av att målvakternas omgivning inte är den samma 

i varje match. Individerna i den egna backlinjen varierar från match till match samtidigt som 

laget ställs mot nya lag och spelare för varje match som spelas.  

2.4. Analys 

Tre av klubbens Allsvenskan matcher under säsongen 2013 har inte kunnat tas med i analysen 

eftersom jag inte hade möjlighet att videofilma dessa. Detsamma gäller för en träningsmatch 

efter tävlingssäsongen, som på grund av tekniska komplikationer med överföring utav 

matchen inte kunde analyseras.  

Sammanlagt analyserades 14 matcher; en match på försäsongen i Svenska cupen, tolv 

Allsvenska matcher och en träningsmatch under säsongen. MA stod två matcher, MB stod 

11,5 matcher och MC stod en halvlek (0,5 match). Efter att varje match filmats överfördes 

filmerna direkt till en extern hårddisk för att sedan bearbetas på en Apple Macbook Pro. På 

datorn användes programmen VLC media för att se matcherna och iMovie för att redigera i 

filmerna.  

Varje match delades in i två analysdelar. En del innefattar varje gång målvakten antingen 

står stilla eller går och den andra delen innefattar alla aktioner målvakten gör under matchen. 

Denna indelning gjordes för att undersöka målvakternas aktionstid under match för att se hur 

stor del av matchen målvakten är aktiv. Det som inte togs med i aktionsanalyserna var varje 

gång bollen var ”död”, det vill säga går ut över kortlinjen, när målvakterna: joggade eller 
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hoppade för att hålla värmen, hämtade vatten, gjorde målgester, gjorde små skutt på tårna 

eller liknande. Anledningen till att detta togs bort var att dessa rörelsemönster inte påverkas 

av matchsituationen eller för att rörelsen var för liten.  

De rörelsemönster och ingripanden som togs med delades in i två grupper: försvars- och 

anfallsaktioner. Försvarsaktionerna var när målvakten gjorde sidohopp, spurta/jogga 

bakåt/framåt, upphopp, slängning, box, benparad eller fånga/skopa bollen. Anfallsaktionerna 

var när målvakten fick ett tillbakaspel eller gjorde en inspark, inpass, utspark, pass, utkast 

eller gick med bollen. Dessa aktioner och uppdelningen i försvars- och anfallsaktioner är 

hämtade från boken Fotbollsmålvakten (Svensson & Karlsson 2000). (se 2.5 Begrepp och 

definitioner) 

Sedan studerades varje aktionsanalys för att summera antalet olika rörelsemönster och 

ingripanden och summera hur ofta dessa användes. Dataanalysen och statistiken som använts 

är deskriptiv och resultatet redovisas med hjälp av centralmått: medelvärde, median, typvärde 

samt procent, och spridningsmått: standardavvikelser (SD) samt min- och maxvärden. 

Microsoft Excel användes för att anteckna samt statistiskt presentera de olika 

rörelsemönster och ingripanden av videoanalysen samt för att sammanställa tabeller och göra 

diagram. 

2.5. Begrepp och definitioner 

Följande begrepp användes vid analysen: 

Sidohopp – När målvakten förflyttar sig sidleds via små/långa hopp 

Spurta/jogga bakåt/framåt – När målvakten springer eller joggar framåt eller bakåt 

Upphopp – När målvakten hoppar upp för att bryta bollbanan 

Slängning – När målvakten slänger sig för att påverka bollen att inte gå in i mål 

Box – När målvakten slår bollen med knyten näve 

Benparad – När målvakten räddar eller försöker rädda bollen med benen 

Fånga/skopa – När målvakten fångar eller skopar bollen  

Tillbakaspel – När en utespelare passar bollen till målvakten genom fötterna eller huvudet. 

Målvakten tar emot bollen med antingen fötterna eller fångar/skopar bollen 

Inspark – När bollen går ut vid kortsidan och målvakten börjar spelet med att lägga ned 

bollen i målvaktsområdet för att starta spelet igen. I detta fall så sparkas bollen 

Inpass – Samma som inspark men spelet startas med att passa bollen 

Utspark – När målvakten sparkar ut bollen när den är i spel, antingen från marken eller från 

händerna 
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Pass – När målvakten passar en medspelare med fötterna 

Utkast – När målvakten kastar bollen till en spelare  

Gå med bollen – När målvakten rör sig med bollen med fötterna eller händerna under en 

längre tid av olika anledningar 
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3. Resultat 

Här redovisas resultatet från alla de 14 matcher som filmades och analyserades för den 

Allsvenska toppklubben under säsongen 2013, varje målvakt för sig och tillsammans. I bilaga 

4 visas resultatet för varje match separat. 

3.1. Aktioner 

De 14 olika matcherna under klubbens säsong 2013 som analyserades gav en rad olika 

resultat. Figur 1 visar aktioner, det vill säga hur stor del av varje match i procent som 

tidsmässigt innehöll aktioner: rörelser och ingripanden, för varje match separat (med undantag 

för match 9 som är uppdelad i två halvlekar) i den ordning som de spelades under säsongen 

2013.  

Den matchen som innehöll mest aktioner var match 9. Detta var i en träningsmatch där MC 

stod i matchens andra halvlek, då bestod 23,2 % av tiden av rörelsemönster och ingripanden. 

Matchen med minst aktioner stod MA, detta var match 1 på försäsongen i Svenska cupen, där 

bestod 7,0 % av tiden av rörelsemönster och ingripanden.  

 

 

 

Målvakternas centralmått (medel- och medianvärden) och spridningsmått (SD, min- och 

maxvärden) i aktionstider gav även det ett resultat med stora variationer. MC värden är dock 

inte jämförbara med de andras då han endast stod en halvlek (se 4.2. Metoddiskussion). MA 

hade lägst värden i alla kategorier förutom SD (se tabell 5). För att se resterande värden på 

målvakterna individuella samt sammanlagda aktionstider, se figur 2.  
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Figur 1 – Aktioner i procent per match under säsongen 2013 (undantag match 9 som 

är uppdelad i två halvlekar).  
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Målvakter Antal matcher Min Max Median Medel SD  

Samtliga 14 7 23,2 10,9 11,5 3,9  
MA 2 7 7,6 7,3 7,3 0,4  
MB 11,5 7,6 14,2 11,0 11,2 1,8  
MC 0,5 23,2 23,2 23,2 23,2 0  

3.2. Samtliga målvakter 

Under denna rubrik redovisas medelvärden för alla 14 matcher från säsongen 2013 med 

antalet rörelsemönster och ingripanden separerade för varje aktion och grupp. Sammantaget 

var den mest förekommande rörelsen och ingripandet för försvarsaktioner när målvakten 

hoppade i sidled, vilket i medel gjordes 61,9 gånger per match. Den minst förekommande 

rörelsen och ingripandet var en box som gjordes i medel 0,4 gånger per match. Vid 

anfallsaktioner var den mest använda rörelsen och ingripandet en utspark, vilket gjordes i 

medel 13,4 gånger per match och minst förekommande var en inpass, vilket gjordes i medel 

2,4 gånger per match. Förhållandet mellan försvars- och anfallsaktioner var för en 

genomsnittlig match 75 % försvarsaktioner och 25 % anfallsaktioner. Varje grupps aktioner 

med genomsnitt i procent per match visas i figur 2. Övriga centralmått och spridningsmått 

visas i tabell 6. 
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Tabell 5 – Sammanfattning av aktionstidernas centralmått och spridningsmått för varje 

målvakt separat och för dem tillsammans. 

Figur 2 – Genomsnittliga försvars- och anfallsaktioner för samtliga matcher i procent.  
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3.3. Målvakt A 

MA stod två matcher av de som filmades under säsongen 2013, en i Allsvenskan och en i 

Svenska cupen. Hans mest och minst använda försvarsaktion var sidohopp vilket i medel 

gjordes 50,5 gånger per match respektive en box som gjordes i medel 0,5 gånger per match. 

Vid anfallsaktioner var den mest använde rörelsen och ingripandet en utspark vilket gjordes i 

medel 8,5 gånger per match och minst förekommande var när MA gick med bollen vilket han 

gjorde i medel 2,5 gånger per match. Förhållandet mellan försvars- och anfallsaktioner var att 

en match består utav 76 % försvarsaktioner och 24 % anfallsaktioner. Varje grupps aktioner 

med genomsnitt i procent per match visas i figur 3. Övriga central mått och spridningsmått 

visas i tabell 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Max Min Median Medel SD 
Försvar 210 88 127,5 133,3 27,5 
Anfall 71 28 42,5 45,4 11,1 
      
Sidohopp 86 46 58 61,9 12,4 
Fram/bak spurt/jogg 93 30 51 53,6 14,6 
Upphopp 5 0 2,5 2,4 1,3 
Slängning 10 1 4 3,9 2,7 
Box 1 0 0 0,4 0,5 
Benparad 4 0 1 1,4 1,3 
Fånga boll/skopa 14 4 9 9,7 3,5 
      
Tillbakaspel 18 3 7,5 8,4 4,1 
Inspark 13 0 4,5 5,5 3,7 
Inpass 6 0 2 2,4 2,0 
Utspark 21 7 13 13,4 4,6 
Pass 13 1 4,5 5,5 3,5 
Utkast 10 1 5 5,1 3,0 
Gå med boll 10 1 6 5,1 2,5 
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Figur 3 – Genomsnittlig försvars- och anfallsaktioner för MA samtliga matcher i procent.  

 

Tabell 6 – Samtliga målvakters gemensamma centralmått och spridningsmått 
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3.4. Målvakt B 

Av de matcher som filmades stod MB, under säsongen 2013, elva Allsvenska matcher och en 

halvlek under en träningsmatch. MB mest och minst använda försvarsaktioner var sidohopp 

vilket i medel gjordes 61,8 gånger per match respektive box som gjordes i medel 0,5 gånger 

per match. Vid anfallsaktioner var den mest och minst använda rörelsen och ingripandet en 

utspark vilket gjordes i medel 13,9 gånger per match respektive en inpass vilket gjordes i 

medel 2,4 gånger per match. Förhållandet mellan försvars- och anfallsaktioner var att en 

match består utav 76 % försvarsaktioner och 24 % anfallsaktioner. Varje grupps aktioner med 

genomsnitt i procent per match visas i figur 4. Central mått och spridningsmått visas i tabell 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Max Min Median Medel SD 
Försvar 125 88 106,5 106,5 26,2 
Anfall 38 28 33 33 7,1 
      
Sidohopp 53 48 50,5 50,5 3,5 
Fram/bak spurt/jogg 50 30 40 40 14,1 
Upphopp 3 1 2 2 1,4 
Slängning 5 1 3 3 2,8 
Box 1 0 0,5 0,5 0,7 
Benparad 3 1 2 2 1,4 
Fånga boll/skopa 12 5 8,5 8,5 4,9 
      
Tillbakaspel 8 4 6 6 2,8 
Inspark 7 0 3,5 3,5 4,9 
Inpass 4 3 3,5 3,5 0,7 
Utspark 10 7 8,5 8,5 2,1 
Pass 4 3 3,5 3,5 0,7 
Utkast 6 5 5,5 5,5 0,7 
Gå med boll 4 1 2,5 2,5 2,1 

Tillbaka
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Figur 4 – Genomsnittlig försvars- och anfallsaktioner för MB samtliga matcher i procent.  

 

Tabell 7 – MA centralmått och spridningsmått. 
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3.5. Målvakt C 

MC stod endast en halv match av de matcher som filmades. Hans mest och minst använda 

försvarsaktioner var när MC spurta/joggade framåt/bakåt vilket gjordes 69 gånger respektive 

box som gjordes 0 gånger. Vid anfallsaktioner var den mest och minst använda rörelsen och 

ingripandet en utspark vilket gjordes 13 gånger respektive tillbakaspel och pass vilket gjordes 

2 gånger vardera. Förhållandet mellan försvars- och anfallsaktioner var att halvleken bestod 

utav 77 % försvarsaktioner och 23 % anfallsaktioner. Redovisningen av MC försvars- och 

anfallsaktioner i procent under den halvlek han stod redovisas i bilaga 5.  

3.6. Insläppta mål 

Den Allsvenska toppklubbens herrmålvakter släppte in 13 mål under de 14 matcherna som 

ingår i studien. Två av dessa var straffmål. MA släppte in två mål, MB släppte in tio mål och 

MC släppte in ett mål. 

I samband med de elva mål som släpptes in (bortsett från straffmål) förekom sidohopp vid 

nio av målen, spurt/jogg framåt/bakåt vid sex av målen, benparad vid fyra av målen och 

slängningar vid två. Vid de bägge straffmålen slängde sig målvakten. 

De aktioner och faktorer som inverkade mest på målvakterna i samband med insläppta mål 

var dels missbedömningar av situationen som ledde till antingen ingen aktion alls eller till en 

felaktig aktion, dels långsamma förflyttningar som ledde till felaktiga aktioner.  

 Max Min Median Medel SD 
Försvar 169 118 128 131,4 13,4 
Anfall 71 36 43 47,3 10,8 
      
Sidohopp 81 46 58 61,8 10,8 
Fram/bak spurt/jogg 66 42 51 52,5 7,9 
Upphopp 5 0 2 2,5 1,4 
Slängning 7 1 4 3,5 2,1 
Box 1 0 0 0,5 0,5 
Benparad 3 0 1 1,1 1,0 
Fånga boll/skopa 14 4 8 9,5 3,4 
      
Tillbakaspel 18 4 9 9,4 4,0 
Inspark 13 2 4 5,3 3,2 
Inpass 6 0 2 2,4 2,2 
Utspark 21 7 14 13,9 4,5 
Pass 13 1 6 6,1 3,8 
Utkast 10 1 5 5,1 3,4 
Gå med boll 8 2 6 5,1 2,0 
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Tabell 8 – MB centralmått och spridningsmått 

 



 

Beträffande de mål som förekommit under videoanalyserna kan man konstatera att det är 

fler faktorer än endast målvaktens aktioner som påverkar det som händer vid en målsituation.  

Inget mål har skett när målvakten gått ut för att bryta bollbanan vid ett inlägg mot 

straffområdet. Däremot har ett antal mål tillkommit då målvakten kunde ha ingripit för att 

bryta bollbanan, men tagit ett annat beslut. En möjlig slutsats av detta är att målvakter i större 

utsträckning bör ingripa, det vill säga utför den typen av aktion.  
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4. Diskussion 

Denna studie har granskat målvakters agerande under matchsituationer genom videoanalyser 

av en Allsvensk toppklubbs tre herrmålvakter under 14 matcher säsongen 2013. Studien är en 

fallstudie av deskriptiv karaktär och kan betraktas som ett inledande arbete och utgöra en del i 

en grund för att skapa en kravprofil samt ett testbatteri för fotbollsmålvakter i framtiden. Som 

framgår av tidigare forskning är fotbollsmålvakter ett outforskat område. Detta gör min studie 

intressant men också svårare att diskutera utifrån tidigare forskning. Nedan följer en 

diskussion kring mina resultat och därefter följer en redogörelse kring en framtida kravprofil 

och ett framtida testbatteri. 

4.1. Målvaktsaktioner 

Att tre målvakter står under en säsong är ovanligt. Dessa tre målvakters ageranden 

analyserades med avseende på aktioner i procent per match, dels för att kunna jämföra med 

tidigare arbeten och dels för att se om det fanns överensstämmelser mellan de olika 

målvakterna.  

Enligt Di Salvo et al. (2008) gick målvakter 73 % av matcherna. Om detta jämförs med 

studiens resultat var den enda mätning som gav ett liknande resultat MC. Han spelade endast 

en halvlek i match 9 och då stod han stilla eller gick tidsmässigt 77 % av matchen. Övriga 

resultat varierade mellan 86-93 % beroende på match (se figur 1). Man får dock ha i åtanke att 

i Di Salvo et al. (2008) studie ingick möjligtvis inte att stå stilla i kategorin, då syftet med 

studien var att undersöka målvakters olika hastigheter och distanser under matcher. Detta kan 

vara en orsak till det lägre procentuella resultatet som de redovisar i jämförelse med mina 

resultat. 

Diskuterar man målvakternas förhållande mellan försvars- och anfallsspel procentuellt kan 

man se att detta är helt annorlunda i jämförelse med SvFF:s studie
4
. Dock har SvFF inte tagit 

med sidohopp och fram/bak spurt/jogg som aktion i försvarsspel. Exkluderar man dessa ur 

min analys får man fram ett resultat som stort överensstämmer med SvFF:s studie. Det bör 

dock påpekas att det inte framgår exakt vad som inkluderas i varje aktion i SvFF:s redovisade 

kategorier. (se tabell 4a, 4b och figur 2) 

Enligt Ziv och Lidor (2011) studie var den mest använda aktionen förflyttningar vilket 

överensstämde med min studie. Ziv och Lidor (2011) visade även att målvakterna gjorde 6,2 

± 2,7 slängningar per match och 3,8 ± 2,3 vertikala hopp per match vilket inte överensstämde 

                                                 

4
 Mats Svensson, riksinstruktör, telefonsamtal 2013-10-13. 
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med mina resultat som var 10 ± 2,7 slängningar per match och 5 ± 1,3 vertikala hopp per 

match (se tabell 6). Detta kan bero olika nivåerna på ligorna som analyserades i min jämfört 

med i Ziv och Lidors studie (2011) och/eller att fler matcher och målvakter observerades i 

deras studie.  

Målvakternas gemensamma antal aktioner inom varje kategori gällande centralmått och 

spridningsmått visar på stora variationer. Standardavvikelsen var relativt höga i jämförelse 

med hur ofta aktionerna användes inom varje kategori. Även skillnaden mellan min- och 

maxvärden, i både försvars- och anfallsspel, var stora vilket kan ha påverkats av målvakternas 

olika spelstilar. Match 9 avviker markant gentemot övriga matcher. Detta beror troligtvis på 

att i match 9 mötte den Allsvenska toppklubben ett internationellt väldigt spelskickligt lag och 

matchen mot detta lag var dessutom i sin karaktär en blandning av uppvisnings- och 

träningsmatch. 

MA:s matcher som analyserades visade att hans resultat i förhållandet mellan försvars- och 

anfallsspel procentuellt sett var rätt likt målvakternas gemensamma resultat. Hans antal 

aktioner inom försvarsspel överensstämde i stort med målvakternas gemensamma 

försvarsaktioner. Den stora skillnaden var användningen av sidohopp och fram/bak 

spurt/jogg, där han hade klart mindre antal aktioner. Detta skulle kunna tyda på att MA 

generellt rörde på sig mindre, vilket i sin tur kan tolkas som att han i större utsträckning står 

rätt placerad under matcherna.  

I antalet anfallsaktioner skiljde sig MA:s resultat i större utsträckning, då han i de flesta 

kategorierna (förutom utkast och inpass) gjorde färre antal aktioner. Ser man till den 

procentuella fördelningen av olika aktioner, inom såväl försvars- som anfallsspel 

överensstämmer MA:s resultat stort med målvakternas gemensamma resultat. (se figur 2 och 

3) Jämförs MA:s två matcher med varandra visar resultatet att antalet aktioner inom varje 

kategori innefattar en ganska stor skillnad, vilket troligtvis beror på att matchernas karaktärer 

var väldigt olika. 

MB:s samtliga mått vid förhållandet mellan försvars- och anfallsspel var procentuellt sett 

rätt likt målvakternas gemensamma resultat. Detsamma gäller hans försvars- och 

anfallsaktioner, vilket beror på att han stod större delen av de matcher (82 %) som 

analyserades. Dock är det stor spridning mellan MB:s resultat i antalet aktioner inom varje 

kategori vilket standardavvikelser, min- och maxvärden visar. Detta kan även här troligtvis 

bero på att matchernas karaktärer var väldigt olika.  

MC:s resultat vid förhållandet mellan försvars- och anfallsspel var procentuellt sett rätt likt 

målvakternas gemensamma resultat. Hans försvars- och anfallsaktioner avvek delvis jämfört 
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med det gemensamma resultatet. Man måste dock ha i åtanke att han endast spelade en 

halvlek. Det är likväl anmärkningsvärt att han under den halvleken utförde lika många 

aktioner som MA och MB ibland gjorde under en hel match till exempel användningen av 

fram/bak spurt/jogg, vilket han använde mer sett till målvakternas gemensamma medelvärde. 

Detta skulle kunna bero på att MC verkar följa spelet mer med kroppen än de andra 

målvakterna och att han i större utsträckning verkar behöva göra korrigeringar under matchen, 

för att bli rätt placerad med hänsyn till situationen. Hans centralmått och spridningsmått kan 

inte diskuteras då flera matcher krävs för detta.  

4.1.1. Insläppta mål 

Vad det gäller de insläppta målen har två mål tillkommit genom straffsparkar. Eftersom 

målvakterna i princip alltid slänger sig åt det ena eller andra hållet, beroende på var målvakten 

tror att straffskytten placerar bollen, bör man kanske bortse från dessa slängningar då man 

analyserar målvaktens agerande vid målsituationer. I övriga målsituationer har inga mål 

tillkommit när målvakten gått ut för att bryta bollbanan vid ett inlägg mot straffområdet. 

Däremot har ett antal mål tillkommit då målvakten kunde ha ingripit för att bryta bollbanan, 

men tagit ett annat beslut. En möjlig slutsats av detta är att målvakter i större utsträckning bör 

ingripa, det vill säga utför den typen av aktion. 

4.2. Kravprofil och testbatteri 

Jämförs testerna från avsnittet om målvaktens egenskaper (se s. 6-9) med mina resultat så kan 

man diskutera dessa i relation till en kravprofil och ett testbatteri.  

Inledningsvis bör målvakternas fysiska egenskaper, såsom längd, vikt och fettprocent 

mätas (Sporis et al. 2009; Boone et al. 2012; Cıhan et al. 2012; Raven et al. 1976; Reilly et al. 

2000; Shephard 1999; Arnason 2004; Gil et al. 2007; Tahara et al. 2006; Rebelo et al. 2012; 

Ziv & Lidor 2011).  

Aeroba och anaeroba tester som kan användas är sprinttester av olika distanser (Sporis et 

al. 2009; Rebelo et al. 2012; Reilly et al. 2000; Gil et al. 2007; Ziv & Lidor 2011). Detta 

bland annat för att mina resultat visar att målvakter använder sprinter frekvent under 

matchspel för att förhindra utespelare från att göra mål (se tabell 6). Dock bör tilläggas att jag 

har lagt samman målvakters jogg och sprinter i en och samma aktion vilket kan ge ett något 

missvisande resultat över hur ofta målvakter använder sprinter under matcher. Även T-test 

skulle kunna användas i testbatteriet med tanke på målvakters rörelsemönster (Rebelo et al. 

2012). Detta bland annat för att sidohopp och långsamma förflyttningar förekom mest 

frekvent vid de insläppta målen i min studie. Dock bör distanserna vara kortare mellan varje 
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kon vid testet för att göra det så likt matchsituationer som möjligt. Yo-Yo tester av olika slag 

med medföljande VO2max, HRmax och blodlaktat mätning skulle också kunna ingå (Sporis et 

al. 2009; Boone et al. 2012; Ziv & Lidor 2011; Cihan et al. 2012, Raven et al. 1976; Da Silva 

et al. 2008; Reilly et al. 2000; Shephard 1999; Arnason 2004; Gil et al. 2007; Tahara et al. 

2006; Bangsbo et al. 2008). Även om målvakters aktionstider samt distans är relativt små 

behöver detta inte betyda att de inte blir trötta under matcher och därför är det bra att mäta 

och testa dessa.  

Styrketester som kan ingå i ett testbatteri är bland annat SJ och CMJ då en målvakt skall 

kunna bryta bollbanan och nå högst i luftrummet (Sporis et al. 2009; Boone et al. 2012; 

Rebelo et al. 2012; Ziv & Lidor 2011; Gil et al. 2007; Stølen et al. 2005; Raven et al. 1976; 

Arnason 2004), vilket mina resultat också visar är viktiga aktioner som målvakterna använder 

sig utav. Även tester av både PText och PTflex kan ingå då målvakter använder sig mycket av 

ut- och insparkar under matcher (Rebelo et al. 2012). Under stora delar av aktionerna 

använder målvakterna sig av maxstyrka och därför kan även styrketester innehållande 1 RM 

(repetition max) vara relevanta
5
. 

Jag tror mycket väl att man kan utveckla en kravprofil och ett testbatteri för 

fotbollsmålvakter och om dessa används kan man förhoppningsvis se en tydligare utveckling, 

samt en fortsatt hög prestationsnivå hos målvakter.  

4.3. Metoddiskussion  

Vad gäller studiens innehåll kan man ifrågasätta om MC:s medverkan ska inkluderas i 

resultatet eftersom han endast spelade en halvlek. Även antalet matcher som MA spelade är 

för få för att kunna erhålla ett pålitligt resultat. Vid redovisning av centralmått och 

spridningsmått har jag lagt samman MC:s och MB:s resultat i match 9 då de stod var sin 

halvlek. Detta har resulterat i att maxvärden samt standardavvikelser påverkats. Då denna 

match avviker avsevärt kan man ifrågasätta om den ska inkluderas i analysen.  

Om man exkluderar den matchen från tabell 6, sker stora förändringar avseende 

maxvärdena på antal försvarsaktioner, sidohopp, fram/bak spurt/jogg samt slängning. Detta 

medför självfallet att medelvärden och standardavvikelser för dessa kategorier också 

förändras avsevärt. Övriga förändringar är mindre och beror troligtvis till största delen på att 

antalet matcher som ingår totalt sjunker från 14 till 13 (se tabell 9). 

 

 

                                                 

5
 Allsvenska klubbens målvaktstränare, möte 2014-01-17 
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 Max Min Median Medel SD 
Försvar 169 88 127,0 127,5 17,1 
Anfall 71 28 42,0 45 11,4 
      
Sidohopp 81 46 58,0 60,1 10,8 
Fram/bak spurt/jogg 66 30 51,0 50,5 9,5 
Upphopp 5 0 2,0 2,4 1,3 
Slängning 7 1 4,0 3,5 2,1 
Box 1 0 0,0 0,5 0,5 
Benparad 3 0 1,0 1,2 1,1 
Fånga boll/skopa 14 4 8,0 9,4 3,4 
      
Tillbakaspel 18 4 8,0 8,8 4,0 
Inspark 13 0 4,0 5,0 3,3 
Inpass 6 0 2,0 2,5 2,0 
Utspark 21 7 12,0 13,1 4,6 
Pass 13 1 5,0 5,7 3,6 
Utkast 10 1 5,0 5,2 3,1 
Gå med boll 8 1 6,0 4,7 2,1 

 

Tabell 9 ger troligtvis en mer rättvisande bild av målvakters rörelsemönster under 

säsongen 2013. För att erhålla en ännu mer rättvisande bild av målvakters rörelsemönster 

kanske man på samma sätt skall exkludera den match som innehåller minst ingripanden. Dock 

bör det tilläggas att även om det kan vara stor variation i aktioner samt aktionstid under 

matcher så bör målvakter vara tränade och beredda på både stor och liten aktivitet. 

Studien har inte beaktat fysiska faktorer såsom skador, infektioner, nattsömn, uppvärmning 

med mera, eller psykiska faktorer, lagets placering i tabellen eller när på säsongen matchen 

spelas. Detta är faktorer som kan ha påverkat utespelarnas och målvaktens agerande under 

matcherna. Även målvakternas olika stilar i agerande skulle kunna vara en påverkande faktor 

för resultatet. I studien beaktas inte heller röda eller gula kort, bollinnehav, motståndarnas 

form och taktik, vilket är faktorer som kan påverka målvakternas aktioner och aktionstiden. 

En fördel med denna studie är dock att den utförts på ett och samma ställe vilket har inneburit 

att en rad olika yttre påverkande faktorer har minimerats. 

Vid en del av de matcher som ingår i studien har även motståndarlagens målvakter 

videofilmats. För att erhålla en bredare grund bör även dessa målvakter analyseras och match 

för match jämföras med de studerade målvakterna. Detta har dock inte kunnat genomföras på 

grund av att tillstånd från motståndarklubbar och spelare inte har erhållits.  

En slutsats av detta arbete är att fler matcher och betydligt fler målvakter måste ingå i 

studier av detta slag för att resultaten skall kunna ligga till grund för att skapa en kravprofil 

Tabell 9 – Alla målvakters gemensamma centralmått och spridningsmått med match 9 exkluderad. 
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för fotbollsmålvakter. Dock kan denna studie möjligtvis ligga till grund för att skapa en 

kravprofil för den studerande klubbens fotbollsmålvakter.  

4.4. Framtid 

Hos de olika aktörerna inom fotbollen; förbund, kommittéer samt individer fanns det ett dåligt 

underlag av studier som kunde vara relevant för denna studie. Möjligen finns det relevanta 

studier som inte offentliggörs, på grund av att klubbar vill hålla information hemlig eller av 

sportsliga eller ekonomiska skäl. En sak är dock klar och det är att det inte bedrivs någon 

känd form av målvaktsforskning, men att det finns ett behov av en sådan 
6,7

. 

Helena Andersson anser att svenska lag inte kommer att utvecklas om man inte tar hand 

om spelarna på rätt sätt och då inkluderas även forskning. För att kunna utveckla 

målvaktsforskningen behövs en fortsatt satsning inom detta område. 

 

”Så du har ett team i varje klubb, så länge de svenska klubbarna oavsett om 

det är dam eller herr, så länge de inte fattar det att ha en sådan struktur så 

kommer de aldrig att bli bättre... Det hjälper inte att ha en fystränare som 

kommer två gånger i veckan och visar hur man ska bli snabb. Du blir ju bra på 

det du gör och tränar du inte snabbhet varje träning så kommer du aldrig bli 

snabbare, oavsett om du har en gammal sprinter som kommer och visar dig 

hur du ska springa snabbt. Då spelar det ingen roll hur duktig den personen är 

för får du inte jobba kontinuerligt och ofta så blir det ju sällan bra” 

(Helena Andersson 2013) 

 

I framtiden, med hjälp av vidare forskning och analys, kan en kravprofil utvecklas för 

fotbollsmålvakter liknande SOK:s Fysprofil. Även ett testbatteri konstruerade för 

matchliknande aktioner så att lag kan följa målvakters utveckling mer detaljerat med mått 

eller poängsystem är av intresse.  

 

                                                 

6
 Helena Andersson, fystränare, möte 2013-09-13. 

7
 Allsvenska klubbens målvaktstränare, möte 2014-01-17. 
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Litteratursökning 

Vilka sökord har du använt? 
Soccer, football, goalkeeper, elite, injuries penalty, female, handball, small-sided 
 

 

Var har du sökt? 
SportDiscus 

Soccer      - 72484 

Soccer + goalkeeper     - 1695 

Soccer + goalkeeper + elite    - 81 

Soccer + goalkeeper + elite - injuries     - 69 

Soccer + goalkeeper + elite - injuries - penalty   - 64 

Soccer + goalkeeper + elite - injuries - penalty - female  - 55 

Soccer + goalkeeper + elite - injuries - penalty - female - handball  - 52 

Soccer + goalkeeper + elite - injuries - penalty - female - handball - small-sided  - 48 

PubMed 

Soccer      - 5422 

Soccer + goalkeeper     - 55 

Soccer + goalkeeper + elite    - 10 

Soccer + goalkeeper + elite - injuries     - 9 

Soccer + goalkeeper + elite - injuries - penalty   - 9 

Soccer + goalkeeper + elite - injuries - penalty - female  - 9 

Soccer + goalkeeper + elite - injuries - penalty - female - handball  - 9 

Soccer + goalkeeper + elite - injuries - penalty - female - handball - small-sided  - 6 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
SportDiscus 

“Fitness Profiling in Soccer- Physical and Physiologic Characteristics of Elite Players”. 

“Physical Fitness of Elite Belgian Soccer Players by Player Position”. 

“Comparisons of recorvering times and aerobic capacity according to playing postions of elite 

football players”.  

“Moneyball and soccer - an analysis of the key performance indicators of elite male soccer 

players by position”. 

”Physical Characteristics, Physiological Attributes, and On-Field Performances of Soccer 

Goalkeepers” 

PubMed 

“Activity profile of elite goalkeepers during football match-play”. 

”Anthropometric characteristics, physical fitness and technical performance of under-19 

soccer players by competitive level and field position”. 

GIH:s bibliotek  

“Fotbollsmålvakten” 
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5x10 meter shuttle run 

Shuttle run finns i olika längder samt olika antal längder. Övningen går ut på att utföra 

sprinter och i detta fall i en längd på 10 meter, 5 gånger om så snabbt man kan. (Se figur 7)

 

Figur 5 - 5x10 meter shuttle run 

 

T-test 

     Detta test utförs genom att testpersonen startar vid kona A. Springer sedan framåt 10 meter 

till kona B för att sedan sidledsförflytta sig 5 meter åt vänster till kona C. Vid kona C byter 

testpersonen riktning för att återigen sidledsförflytta sig men denna gång 10 meter åt höger till 

kona D. Sedan sidledsförflyttar sig testpersonen igen 5 meter åt vänster tillbaka till kona B för 

att tillslut backa bakåt till kona A. (Se figur 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 - T-test 

 

 

 



 

Yo-Yo IR1 & Yo-Yo IE2 

     I detta test utförde målvakterna en serie av 2x20 m intervaller i en takt som fastställts av ett 

ljud med en standard vila på 5 sekunder. Tiderna för intervallerna minskar progressivt vilket 

ger en ökad hastighet för att fortsätta testet. Testet avslutas när spelaren inte kunde 

upprätthålla behövlig hastighet. 

  

 

 

 

 

 

Figur 7 - Yo-Yo IR1  

 

CMJ & SJ  

     Figur (a) visar en Counter Movement Jump (CMJ) med händerna på höften och figur (b) 

visar en Squat Jump (SJ) med även här händerna på höften. Vid testet CMJ startar 

testpersonen med raka ben för att sedan gå ned i 90 grader i knäleden för att sedan hoppa så 

högt den bara kan. I SJ sker samma rörelser men den enda skillnaden är att startpositionen är 

med knäleden böjd i 90 grader. (Nilsson & Fredriksson 2003).  

 

 

Figur 8 - CMJ & SJ 
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Match 1 (MA) (Sv cupen)   Match 2 (MA) (Allsvenskan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Match 3 (MB) (Allsvenskan)  Match 4 (MB) (Allsvenskan) 

Försvar 169 
Anfall 43 

  Sidohopp 81 

Fram/bak/spurt/jogg 66 

Upphopp 2 

Slängning 6 
Box 0 

Benparad 3 

Fånga boll/skopa 11 

  Tillbakaspel 7 

Inspark 4 
Inpass 4 

Utspark 10 

Pass 3 

Utkast 9 

Gå med boll 6 
 

 

 

Försvar 88 
Anfall 28 

  Sidohopp 48 
Fram/bak/spurt/jogg 30 
Upphopp 1 
Slängning 1 
Box 0 
Benparad 3 
Fånga boll/skopa 5 

  Tillbakaspel 8 
Inspark 0 
Inpass 3 
Utspark 7 
Pass 4 
Utkast 5 
Gå med boll 1 
  

Försvar 118 
Anfall 47 

  Sidohopp 46 
Fram/bak/spurt/jogg 60 

Upphopp 2 
Slängning 1 

Box 1 

Benparad 0 

Fånga boll/skopa 8 

  Tillbakaspel 14 

Inspark 3 
Inpass 2 

Utspark 12 
Pass 6 
Utkast 7 

Gå med boll 3 

Försvar 125 
Anfall 38 

  Sidohopp 53 

Fram/bak/spurt/jogg 50 
Upphopp 3 

Slängning 5 
Box   1 

Benparad 1 

Fånga boll/skopa 12 

  Tillbakaspel 4 
Inspark 7 
Inpass 4 

Utspark 10 
Pass 3 

Utkast 6 
Gå med boll 4 



 

Match 5 (MB) (Allsvenskan)  Match 6 (MB) (Allsvenskan) 

 

Match 7 (MB) (Allsvenskan)   Match 8 (MB) (Allsvenskan) 

Försvar        131 

Anfall        45 

  Sidohopp        58 

Fram/bak spurt/jogg        57 

Upphopp         0 

Slängning                                      2 
 Box         0 

Benparad         0 

Fånga boll/skopa        14 

  Tillbakaspel        9 

Inspark        3 

Inpass        1 

Utspark        7 

Pass        8 

Utkast       10 

Gå med boll        7 
 

 

 

Försvar 128 

Anfall 56 

  Sidohopp 55 

Fram/bak/spurt/jogg 57 

Upphopp 4 

Slängning 2 

Box 1 

Benparad 1 

Fånga boll/skopa 8 

  Tillbakaspel 12 

Inspark 4 

Inpass 6 

Utspark 14 

Pass 10 

Utkast 2 

Gå med boll 8 

Försvar 125 

Anfall 39 

  Sidohopp                                     57 
 Fram/bak/spurt/jogg 51 

Upphopp 5 

Slängning 4 

Box 1 

Benparad 1 

Fånga boll/skopa 6 

  Tillbakaspel 7 

Inspark 6 

Inpass 1 

Utspark 12 

Pass 5 

Utkast 2 

Gå med boll 6 

Försvar 131 

Anfall 42 

  Sidohopp 73 

Fram/bak spurt/jogg 44 

Upphopp 1 

Slängning 2 

Box 1 

Benparad 2 

Fånga boll/skopa 8 

  Tillbakaspel 6 

Inspark 5 

Inpass 3 

Utspark 20 

Pass 1 

Utkast 1 

Gå med boll 6 



 

Match 9 (MB) (Allsvenskan)  Match 9 (MC) (Allsvenskan) 

Försvar 83 

Anfall 15 

  Sidohopp 49 

Fram/bak spurt/jogg 24 

Upphopp 0 

Slängning 5 

Box 0 

Benparad 2 

Fånga boll/skopa 3 

  Tillbakaspel 1 

Inspark 4 

Inpass 1 

Utspark 5 

Pass 1 

Utkast 1 

Gå med boll 2 
 

Match 10 (MB) (Allsvenskan)  Match 11 (MB) (Allsvenskan)  

Försvar 131 

Anfall 42 

  Sidohopp 66 

Fram/bak spurt/jogg 49 

Upphopp 2 

Slängning 4 

Box 0 

Benparad 0 

Fånga boll/skopa 10 

  Tillbakaspel 7 

Inspark 9 

Inpass 0 

Utspark 14 

Pass 4 

Utkast 5 

Gå med boll 3 
 

 

 

 

Försvar 127 

Anfall 37 

  Sidohopp 37 

Fram/bak spurt/jogg 69 

Upphopp 3 

Slängning 5 

Box 0 

Benparad 2 

Fånga boll/skopa 11 

  Tillbakaspel 2 

Inspark 8 

Inpass 0 

Utspark 13 

Pass 2 

Utkast 4 

Gå med boll 8 

Försvar 125 

Anfall 60 

  Sidohopp 48 

Fram/bak spurt/jogg 58 

Upphopp 3 

Slängning 1 

Box 0 

Benparad 1 

Fånga boll/skopa 14 

  Tillbakaspel 10 

Inspark 4 

Inpass 2 

Utspark 21 

Pass 8 

Utkast 9 

Gå med boll 6 



 

Match 12 (MB) (Allsvenskan)                      Match 13 (MB) (Allsvenskan) 

Försvar 127 

Anfall 38 

  Sidohopp 58 
Fram/bak 
spurt/jogg 51 

Upphopp 3 

Slängning 4 

Box 1 

Benparad 2 

Fånga boll/skopa 8 

  Tillbakaspel 9 

Inspark 2 

Inpass 1 

Utspark 10 

Pass 8 

Utkast 6 

Gå med boll 2 
 

Match 14 (MB) (Allsvenskan) 

Försvar 136 
Anfall 71 

  Sidohopp 71 
Fram/bak spurt/jogg 42 
Upphopp 2 
Slängning 7 
Box 0 
Benparad 0 

Fånga boll/skopa 14 

  Tillbakaspel 18 
Inspark 5 
Inpass 6 
Utspark 19 
Pass 13 
Utkast 4 
Gå med boll 6 
 

 

 

 

Försvar 124 

Anfall 36 

  Sidohopp 67 

Fram/bak spurt/jogg 42 

Upphopp 3 

Slängning 6 

Box 0 

Benparad 2 

Fånga boll/skopa 4 

  Tillbakaspel 4 

Inspark 13 

Inpass 0 

Utspark 14 

Pass 1 

Utkast 1 

Gå med boll 3 
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Figur 9 – Försvars- och anfallsaktioner i procent för MC:s halvlek. 

 


