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Abstrakt 
 

Denna studie gjordes i syftet att undersöka ögats funktioner i en ishockeymålvakts 

uppgift att rädda puckar. Mer specifikt att undersöka vilka ögonfunktioner som är 

viktiga för en ishockeymålvakt och hur dessa funktioner kan tränas. Studien gjordes 

genom intervjuer med två olika respondentgrupper. Den ena gruppen bestod av experter 

inom ämnet och den andra gruppen bestod av målvakter i SHL. Studiens resultat blev 

att en målvakt inte kan följa pucken med skarp syn. Detta beror på de fysiologiska 

begränsningar ögon- och huvudrörelser har för att hinna följa med i puckens hastighet. 

Istället uppfattas puckens bana i det perifera synfältet. Då detta är fallet framkom också 

vikten av att samla visuell information om skottet innan det har avlossats. Begreppet 

Quiet Eye var en viktig funktion i detta läge. Det innebär fixeringen ögonen gör på ett 

område där en aktion kommer ske inom idrott. Träningsmetoderna för detta är inte 

bevisade men åsikter framkom om att utmana uppfattningsförmågan i målvaktens 

periferi. Detta kunde bland annat göras genom användning av vita puckar. 

 

 

Nyckelord: Ishockey, målvakter, ögonfunktioner, träning.  



  
 

2 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 5 

2 Avgränsning och syfte _________________________________________________ 6 
2.1 Avgränsning _____________________________________________________ 6 

2.2 Syfte ___________________________________________________________ 6 

3 Tidigare forskning ____________________________________________________ 7 
3.1 Ögats roll i hand-öga-koordination____________________________________ 7 

3.2 Ögats funktion i andra sporter _______________________________________ 8 

3.3 Ögats funktion för ishockeymålvakter ________________________________ 10 

3.4 Sammanfattning _________________________________________________ 12 

4 Teori ______________________________________________________________ 13 

5 Metod _____________________________________________________________ 17 
5.1 Forskningsmetod ________________________________________________ 17 

5.2 Datainsamlingsteknik _____________________________________________ 17 

5.3 Intervjuguide ____________________________________________________ 18 

5.4 Urval __________________________________________________________ 19 

5.5 Genomförande och bearbetning av data _______________________________ 20 

5.6 Analys av data __________________________________________________ 21 

5.7 Källkritisk diskussion _____________________________________________ 21 

5.8 Forskningsetiska överväganden _____________________________________ 22 

6 Resultat och analys __________________________________________________ 24 
6.1 Experter _______________________________________________________ 24 

6.1.1 Ögats roll i att rädda en puck ___________________________________ 24 

6.1.2 Presumtiv eller förutsägande metod ______________________________ 25 

6.1.3 Viktiga ögonfunktioner ________________________________________ 27 

6.1.4 Hur kan funktionerna tränas? ___________________________________ 35 

6.2 Målvakter ______________________________________________________ 38 

6.2.1 Hur viktig är blicken och på vilket sätt? ___________________________ 38 

6.2.2 Metoder för att se pucken ______________________________________ 40 

6.2.3 Hur tränas detta? ____________________________________________ 42 

6.3 Jämförelse experter och målvakter ___________________________________ 44 

6.3.1 Viktiga ögonfunktioner ________________________________________ 44 

6.3.2 Träningsmetoder _____________________________________________ 45 



  
 

3 

7 Diskussion __________________________________________________________ 46 

7.1 Frågeställning 1 _________________________________________________ 46 

7.2 Frågeställning 2 _________________________________________________ 47 

7.3 Metoddiskussion _________________________________________________ 48 

7.4 Vidare forskning _________________________________________________ 49 

8 Sammanfattning ____________________________________________________ 50 

9 Referenser__________________________________________________________ 51 

Bilagor ______________________________________________________________ 52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

4 

Förord 
 

I och med detta examensarbete är nu tre år på Coaching och Sport Management-

programmet vid Linnéuniversitetet i Växjö över. Tre år som jag förmodligen kommer 

värdera väldigt högt tack vare en väldigt lärorik tid och vänskapsband knutna för livet. 

Många kunskaper och erfarenheter rikare går jag nu vidare mot nästa mål, en karriär 

som målvaktstränare i ishockey. 

 

Just det sistnämnda lade grunden till denna uppsats, mitt brinnande intresse för 

ishockeymålvakter. Ämnet växte fram ur en faktor som anses vara en av de viktigaste 

för en målvakt, nämligen blicken på pucken. Detta anseende delar även jag som är 

författare av denna uppsats. Jag har dock kännt ett intresse av att undersöka saken 

närmare för att få en bättre förståelse för hur ögat fungerar och sedermera få en bild av i 

vilken mån detta är möjligt. Med facit i hand kan jag med säkerhet säga att jag fått just 

en större förståelse för hur det fungerar och kan applicera detta i sättet jag tränar 

ishockeymålvakter. Jag hoppas även att fler målvaktstränare och andra personer med 

intresse ska kunna få ökad kunskap om ämnet med hjälp av denna uppsats. 

 

Jag vill först och främst skicka ett tack till de sex respondenter som ställde upp för 

intervju till denna uppsats. Utan er medverkan hade studien inte kunnat genoföras. 

 

Jag vill även tacka men handledare, Göran Gerdin, som har varit tillgänglig vid dygnets 

alla timmar. Din hjälp har varit ovärdelig för att kunna bolla idéer om ämne och 

tillvägagångssätt. 

 

Till sist vill jag också tacka de lärare och klasskamrater som deltagit vid seminarier och 

diskuterat om infallsvinklar och tips för att hjälpa i min studie. 

 

 

Växjö 2018-06-03  
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1 Inledning 

Titta på pucken! Dessa ord får målvakter runt om i världen höra ofta av sina 

målvaktstränare. Dessa ord sägs förmodligen utan större kunskap om vad ögat klarar av. 

Målvakter ifrågasätter heller inte detta då även dem inte har kunskapen. Eftersom 

tränarna säger det så borde det väl vara möjligt kan tänkas. Frågan är dock om det är 

fysiskt möjligt att i bokstavlig mening titta på pucken vid ett skott. Detta kommer att 

vara i fokus för denna studie. 

 

En målvakt har en viktig roll i ishockey, där den viktigaste uppgiften är att rädda 

pucken. Pucken skjuts från olika avstånd och kan komma i en hastighet upp till 160 

km/h (Hache, 2002). Frågan är hur det kan vara möjligt för en målvakt att hinna se och 

reagera på pucken för att göra en räddning. Studier visar att det viktigaste för en 

målvakt är att läsa av skyttens kroppsspråk för att på så sätt förutse vart skottet kommer 

(Savelsbergh m.fl., 2002). Andra studier tynger vikten av att följa objektet med blicken 

både innan och under tiden den är i luften (Bard, 1981). För att kunna göra en räddning 

krävs dock även en kroppsrörelse. Till en början krävs då en signal från ett av kroppens 

sinnen, i detta fallet synen. Signalen skickas till det centrala nervsystemet där ett beslut 

tas för en kroppsrörelse. Beslutet skickas vidare genom en ny nervsignal genom 

motoriska nervtrådar ut till musklerna som ska utföra rörelsen. Därefter utförs rörelsen 

och en räddning sker (Kenney, Wilmore & Costill, 2012).  

 

De här teorierna ställer stora krav på målvaktens ögon som ska samla intryck och skicka 

iväg en signal. Frågan som då bör ställas är vilka krav som kan sättas på det mänskliga 

ögat, krav som finns i ett fysiologiskt perspektiv för hur ögat bör reagera på en 

ankommande puck i hög hastighet. Därför undersöks i denna studie vilka funktioner 

ögat har och hur dessa funktioner fungerar. Framförallt vilka av dessa funktioner som 

påverkar målvaktens förmåga att se och rädda puckar. 
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2 Avgränsning och syfte 

2.1 Avgränsning 

 

Som tidigare nämnt består hela förloppet innan en rörelse av flera moment genom en 

nervsignal som transporteras från sinnet, genom nervsystem och vidare till musklerna 

(Kenney, Wilmore & Costill, 2012). Denna studie kommer dock avgränsas till just 

sinnets förmåga att plocka upp den initiala signalen, i detta fall ögat. Det vill säga 

signalen ögat skickar till hjärnan med den visuella informationen. 

 

2.2 Syfte 

Denna uppsats skrivs i syftet att belysa experters och ishockeymålvakters syn på det 

mänskliga ögats funktion vid uppgiften att rädda en puck. Ett vidare syfte är att belysa 

om ögats funktioner går att träna och hur om så är fallet. Dessa syften mynnar ut i 

följande frågeställningar: 

 

Vilka funktioner hos det mänskliga ögat är viktiga för en ishockeymålvakts förmåga att 

se och reagera på puckar? 

 

Hur kan en ishockeymålvakt träna upp dessa ögonfunktioner för att förbättra sin 

förmåga att rädda pucken? 
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3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt gjordes en litteraturstudie på det aktuella ämnet för att se vilken forskning 

som finns att tillgå. Forskningen som tas upp var på något sätt relevant för denna studie 

genom att antingen handla om ishockeymålvakter och deras visuella förmåga eller om 

ögats funktioner i sig eller inom andra sporter. För att andra sporter skulle vara 

intressanta behövde de ställa liknande krav på atleternas ögon som för en 

ishockeymålvakt. 

 

3.1 Ögats roll i hand-öga-koordination 

En ishockeymålvakts uppgift att rädda puckar sätter prov på målvaktens hand-öga-

koordination. Med andra ord ska målvakten föra en hand eller annan kroppsdel till rätt 

plats i rätt tid för att hamna i vägen för puckens bana. Detta kan även liknas till 

uppgiften att fånga en boll. Regan (1997) beskriver synen som en väldigt viktig faktor 

när en atlet ska fånga eller träffa en boll. Han menar att det finns tre olika sätt att se på 

hur denna aktion är möjlig. Det första är att ögonen förutser objektets nästa position 

utefter flygbanan. Det andra är ett samarbete mellan synen och den nödvändiga rörelsen 

som behövs för att komma till rätt plats. Det tredje är den kunskap som individen redan 

har om vilken rörelse som krävs vid eventuell brist på visuell information (Regan, 

1997). Ögonen och synen har en del i alla dessa sätt vilket visar på dess relevans för 

koordinationen mellan öga och kroppsrörelse. 

 

När synens relevans är fastställd blir frågan sedan hur ögonen arbetar för att samla in 

den visuella informationen. Benedetta med flera (2015) undersökte ögats rörelsemönster 

under aktionen att fånga en boll med ena handen. Forskarna ville specifikt undersöka 

om en hållen blick på bollen hör ihop med framgång i att kunna fånga den. I 

undersökningen analyserades ögon- och huvudrörelser för att se hur försökspersonerna 

gjorde när de skulle fånga bollen. Bollarna avlossades från sex meters avstånd i olika 

hastigheter och riktningar för att skapa oförutsägbarhet. Försökspersonerna var nio till 

antalet och de hade alla normal synkapacitet. Studien kom fram till att förmågan att 

hålla blicken på bollen under flygturen hade en direkt positiv inverkan på en lyckad 

fångst av bollen. Förmågan att hålla blicken på bollen berodde dock på bollens 

hastighet. De upptäckte genom det även att försökspersonernas blick på bollen inte 

behövde innebära att de hade klar syn på den. Det räckte ofta med att följa den bra nog 



  
 

8 

för att kunna använda sin perifera syn för att ta upp information om bollens bana. När 

det kommer till huvudrörelser var resultaten mer skillda och inget mönster kunde tas 

fram i att huvudrörelser påverkade utkomsten av fångsten (Benedetta m.fl., 2015). 

 

Ett flertal funktioner och metoder nämns här ovan som kan vara intressanta för studien. 

Först och främst att få veta om respondenterna upplever att blicken på pucken är så 

viktig. Detta med hastighetsbegränsningar blir sedan något att uppmärksamma då det 

kommer vara en faktor för en ishockeymålvakt. Periferi blir en av de funktioner i ögat 

som kan vara delaktig för en målvakt då den är det vid fångst av bollar.  

 

3.2 Ögats funktion i andra sporter 

Förutom inom ishockey och målvakter finns forskning på detta ämne inom andra 

sporter. Baseboll är ett exempel där en slagman ska träffa en boll som kommer i hög 

hastighet med ett smalt slagträ. Även i denna sport blir då hand-öga-koordinationen 

viktig. En studie av Bench med flera (2012) har gjorts på ögonträning inom baseboll på 

spelarna i Cincinnatis universitetslag. Studien gjordes för att testa om ett tillägg av 

ögonträning av olika slag som en del av försäsongsträningen skulle ha effekt på 

slagmännens träffstatistik. Ögonövningarna lades till i planeringen sex veckor innan 

säsongsstart och efterföljdes även av ett underhållningsprogram av ögonträning under 

säsongen. Övningarna som gjordes var Dynavision, Tachistoscope, Brock String, 

Rotary, Eyeport, Strobe glasses, Near far training och Saccades. När resultaten sedan 

jämfördes med tester från säsongen innan visade det sig att träffstatistiken hade ökat 

från 0,251 till 0,285. Samtidigt sjönk de andra lagens snitt med 0,082. Slutsatsen blev då 

att ögonträning med fördel kan användas för att ett baseboll-lag ska träffa fler bollar. 

Denna metod med program både under försäsong och under säsong visade sig vara 

framgångsrik (Bench m.fl., 2012). Då dessa träningsmetoder hade så positiv inverkan 

för dessa baseboll-spelare skulle de kunna ha samma inverkan för ishockeymålvakter. 

Övningarna som användes förklaras i teoridelen. 

 

Cricket är en annan sport där en slagman ställer sina ögon på prov. En studie av Croft, 

Button och Dicks (2009) har gjorts på cricketspelare och deras val av visuella strategier 

när de ska träffa bollar som anländer i olika hastigheter. Strategierna de undersökte var 

Smooth Persuit och Saccades. Strategin Smooth Persuit innebär att slagmannen följer 

bollen med sin blick medans den färdas i luften. Strategin Saccades innebär att 
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slagmannen hoppar med sin blick till olika punkter där han tror att bollen kommer 

färdas. Studien gjordes på tretton cricketspelare på elitnivå från Nya Zeeland men 

endast nio av dem fick sina prestationer registrerade. Ögonrörelser registrerades med 

hjälp av en mätare framför ögat. Studien kom fram till att slagmännen använde sig av 

olika strategier. Vid vissa tillfällen följde de bollen med blicken hela vägen från 

avlossningen till bollträffen och vid andra hoppade de mellan punkter på vägen. Inget 

samband mellan hastighet på bollen och förmågan att bibehålla blicken på bollen kunde 

ses. Vid högsta hastighet kunde slagmännen vid vissa tillfällen hålla blicken på bollen 

under hela flygfärden. Detta motsäger därmed tidigare presenterad studie där de såg 

hastigheten som en faktor för förmågan att följa bollen. Annars var även ett vanligt 

scenario att följa bollen lite mer än halvvägs för att sedan hoppa med blicken till 

positionen för bollens studs precis innan bollträffen. 

 

Inte bara i sporter där något ska fångas eller träffas är synen viktig. Den är viktig inom 

sport i allmänhet (Knudson & Kluka, 1997). Knudson och Kluka (1997) har skrivit en 

artikel i syfte att upplysa idrottslärare om vikten av synen inom idrott. De har tagit med 

viktiga fakta från andra studier om synen, hur synen kan tränas och hur kunskap i detta 

ämne kan användas i deras ledarskap. I artikeln nämns att inom idrott så hittar ögonen 

hela tiden nya saker att fokusera på. När något får vår visuella uppmärksamhet 

fokuserar båda ögonen på det, detta kallas en fixering. En fixering är tre grader av vårat 

synfält där vi då kan se som klarast (Kluka, 1991). För att få ett perspektiv på vad det 

innebär togs exemplet där tre grader är lika stort som sin tumme om personen har 

utsträckt arm (Groot, Ortega & Beltran, 1994). Eftersom fixeringen är en sån liten del 

av vårat synfält menar författarduon att den perifera synen är väldigt viktig för idrottare 

(Knudson & Kluka, 1997).  

 

Ytterligare fakta som nämns i artikeln av Knudson & Kluka (1997) gäller ögonrörelser. 

De ögonrörelser som används för att på olika sätt följa ett objekt i rörelse är Saccades, 

Smooth Persuit, Vestibulo-ocular movement och Vergence. Saccades är snabba rörelser 

vid fixeringsbyte. Vestbulo-ocular är kompenserande ögonrörelser för huvudrörelser. 

Vergence används för fokusering på olika avstånd. Smooth Persuit är långsamma 

rörelser för att följa rörliga objekt. När det kommer till att följa ett objekt klarar ögat 

bara av det upp till en hastighet av 40 till 70 grader per sekund (Bahill & LaRitz, 

1984)(Ripoll & Fleurance, 1988). Författarna menar att det är väldigt långsamt och 
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omsätter det i ungefär samma hastighet som en människa som går i fem kilometer i 

timmen (Knudson & Kluka, 1997). Istället menar de att Saccades är den ögonrörelse 

som oftast används inom idrott. Tilläggs gör dock att Saccades har en stund mellan 

fixeringsställena där synen helt släcks ner vilket ofta kan ha negativa effekter på 

idrottsliga prestationer (Campbell & Wurtz, 1978). 

 

Studien av Knudson & Kluka (1997) berörde som sagt även träningsmetoder för synen. 

De menade att visuell träning enkelt kan införas i de vanliga träningarna. De tog upp tre 

exempel som går att tillämpa till i stort sett alla sporter. Det första exemplet var att 

kombinera visuell träning med fysisk träning. Kort med text av olika slag visas för 

atleten medans annan övning utförs. Atleten läser av korten under övningarna för att 

aktivera ögon och hjärna. Korten kunde även innehålla instruktioner till övningar. 

Exempel två var att måla eller köpa bollar eller objekt i liknande färg som underlaget 

den berörda sporten spelas på. Ishockey nämns som ett exempel och då vita puckar. 

Atleten får då träna sin visuella uppmärksamhet. Det tredje exemplet innehåller tre 

bollar eller objekt med olika färger. Varje färg har ett taktiskt kommando som ska 

utföras. Tennis tas som exempel där gul är cross-slag, rosa är rakt slag och blå är en 

lobb (Knudson & Kluka, 1997). 

 

3.3 Ögats funktion för ishockeymålvakter 

När det kommer till just ishockeymålvakter finns det även där studier inom  

ämnet. Panchuk och Vickers (2006) har gjort en studie på hur målvakters blick beter sig 

vid tids- och rumsbegränsningar. I studien undersöktes hur samarbetet fungerade mellan 

ögonens perception och kroppens motoriska rörelser. För att se om skillnad fanns så 

gjordes en jämförelse mellan aktioner vid räddningar och vid mål. Studien gjordes på 

åtta målvakter som spelade på collegenivå i Calgary. Resultatet samlades in genom 

sensorer på hjälmen som registrerade målvaktens ögonrörelser samt ett flertal kameror 

som fångade både kropps- och ögonrörelser. Målvakterna fick ta emot skott från fem 

meter och tio meters avstånd varav tio mål och tio räddningar filmades från båda 

avstånden. Studiens slutsats blev att den tid som målvakterna spenderade på att hålla 

blicken på pucken precis innan kroppsrörelse var avgörande för om skottet räddades 

eller om det blev mål. Ju längre tid målvakten hade blicken på pucken innan ett beslut 

togs för att göra en rörelse, ju troligare var det att skottet räddades. Denna precisa stund 

med blicken fixerad på ett föremål precis innan en rörelse sker kallas Quiet Eye. Studien 
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kom även fram till att det ställe där målvakten fixerade sin blick på var runt puck och 

spelarens klubba. Målvakterna försökte alltså inte titta på spelarens kroppsspråk för att 

försöka avgöra vart skottet skulle gå (Panchuk & Vickers, 2006). 

 

Just Quiet Eye är ett vanligt förekommande begrepp inom flera studier. Ytterligare en 

studie av Panchuk, Vickers och Hopkins (2017) har gjorts på ishockeymålvaktens Quiet 

Eye där de undersöker ögats agerande när pucken styrs och därmed ändrar riktning. Ett 

samband söktes i start/slut samt längd av Quiet Eye och om det blev mål eller ej. 

Studien gjordes på åtta universitetsmålvakter som fick agera på skott som styrdes på en 

bräda antingen på höger eller vänster sida. På så sätt skapades en oförutsägbarhet i 

momentet. För att mäta start och slut av målvakternas Quiet Eye användes en mobil 

ögonmätare på ett par glasögon. Slutsatsen blev att längden på Quiet Eye tydligt 

påverkade om skotten räddades eller om det blev mål. När Quiet Eye påbörjades sent 

hittade så mycket som 41 procent av puckarna målet jämfört med 22 procent vid 

tidigare start. Ett längre varande Quiet Eye gjorde att endast 14 procent av skotten blev 

mål till skillnad från de 38 procent vid ett kortare. Stor skillnad var det även mellan ett 

tidigare och senare avslut av Quiet Eye. Vid tidigt avslut blev 37 procent av skotten mål 

och vid senare avslut, det vill säga en stund efter pucken lämnat skyttens klubba, 11 

procent (Panchuk, Vickers & Hopkins, 2017). 

 

En annan studie av just Panchuk och Vickers (2009) går även den in på ämnet Quiet 

Eye. Dock var huvudsyftet att undersöka skillnaden mellan att läsa av skottet innan det 

avlossas och att läsa av skottet under puckens flygtid. Den ena metoden kallas för den 

förutsägande metoden och handlar om att läsa av signaler och händelser innan 

utförandet sker och på så sätt ta rätt beslut. Den andra kallas för den presumtiva 

metoden och handlar om att läsa av skottet från tidpunkten det avlossas och ta beslut 

utefter verklig händelse. Metoderna jämfördes mot varandra i resultat genom 

räddningsprocent, tid för Quiet Eye samt reaktionstid. Studien gjordes genom 5 olika 

scenarier där skytten doldes på olika sätt. Fyra av scenarierna innehöll skymning av 

antingen skyttens överkropp, underkropp, klubba eller alla samtidigt. På så sätt kunde 

inte målvakten se den del som var skymd för att på förhand läsa av vart skottet skulle 

gå. Det femte scenariot innehöll ingen skymning alls. Även denna gång användes åtta 

universitetsmålvakter för att genomföra studien. För att undersöka målvakternas 
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ögonagerande användes återigen glasögon med sensorer samt diverse kameror (Panchuk 

& Vickers, 2009).  

 

Studien resulterade i att den förutsägbara metoden, genom att ha en fixerad blick på 

puck och klubba, var viktigt för att rädda pucken. Räddningsprocenten var 79,8 procent 

vid skymning av endast skyttens kropp till skillnad från 51,8 procent vid skymning av 

klubban. Däremot fanns det även tecken på att målvakterna vid vissa tillfällen ändrade 

position på sin handske under skottets gång. Det visar mer på den presumtiva metoden 

vilket även resulterade i räddning vid 11 av 18 tillfällen vilket var mer än när det inte 

skedde. Även här var också längden av Quiet Eye en faktor som påverkade utfallet. Vid 

skymd klubba fick målvakten ett försenat Quiet Eye vilket påverkade reaktionstiden 

negativt och färre räddningar gjordes (Panchuk & Vickers, 2009). 

 

3.4 Sammanfattning 

 

I detta avsnitt har en litteraturstudie gjorts som skapar en grund för den aktuella studien. 

En bild av ögats roll inom öga-hand-koordination, andra sporter och för 

ishockeymålvakter har tagit form. Dessa olika åsikter kan nu jämföras och tillämpas 

utefter de krav och förutsättningar en ishockeymålvakt har i sin sport. På så sätt kan 

studien komma fram till vilka av dessa ögonfunktioner som blir relevanta för målvakter 

i ishockey. 
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4 Teori 

Det berörda ämnet är naturvetenskapligt vilket innebär att teorier inte finns på samma 

sätt som exempelvis samhällsvetenskap. Forkning styrs av framställande av faktiska 

svar och dessa svar kan inte tolkas på olika sätt. På så vis är tillämpning av teorier för 

att undersöka ämnet inte möjligt. Däremot har tidigare forskning tagits fram i kapitlet 

ovan som sedermera även fungerar som ett teoretiskt ramverk. Här nedan presenteras 

studiernas relevans för uppsatsen djupare och beskrivs hur de kommer användas i 

studien. 

 

Två studier som presenteras i tidigare forskning belyser målvaktens ögonrörelser vid 

vanliga skott samt styrda skott. Fenomenet Quiet Eye beskrivs vara en avgörande faktor 

för att rädda puckarna i båda studierna (Panchuk, Vickers & Hopkins, 2017, Panchuk & 

Vickers, 2006). Dessa teorier om Quiet Eye är intressanta att undersöka i denna studie 

ur en synvinkel på hur det mer in i detalj fungerar. Vad det är som gör att ett längre 

Quiet Eye har en positiv inverkan på förmågan att rädda puckar är ett annat perspektiv 

på det som med fördel bör undersökas. För att svara på frågeställningen om hur 

målvakten kan träna upp sin visuella förmåga så kan det appliceras på denna teori. Om 

Quiet Eye är så viktigt, går detta fenomen att träna upp för att ha större kontroll över 

det? 

 

Teorin som framtogs av samma Panchuk och Vickers (2009) om förutsägbarhet i 

motstånd till en presumtiv metod kommer också att belysas i studien. Den presumtiva 

metoden ställer stora krav på ögat att kunna följa en puck i hög hastighet. En fråga som 

bör ställas här är om det är fysiskt möjligt för en ishockeymålvakt att hinna se pucken 

under flygturen och ta ett beslut för räddning under den tiden. Är det inte det så blir den 

förutsägande metoden otroligt viktig att kunna använda sig av för att ha en chans att 

rädda pucken. Beroende på vilken av metoderna som är viktigast så läggs utifrån det en 

grund för vilka funktioner i ögat som används. 

 

Lite i samma tecken gjordes studien  av Croft, Button & Dicks (2009) om 

cricketspelares visuella strategier. De tar upp strategierna Smooth Persuit och Saccades 

som används när slagmannen ska försöka följa bollen med blicken. Dessa strategier 

visar på att en presumtiv metod används då atleten läser av objektets bana efter 

avlossning. Intressant utifrån detta blir att titta på en ishockeymålvakts förmåga att 
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använda sig av Smooth Persuit för att följa pucken med blicken. I händelse att 

puckarnas hastighet gör detta för svårt, kan Saccades vara den strategi som målvakter 

tvingas använda istället. I relation till detta kommer även Knudson och Klukas (1997) 

åsikt om periferi in. Vad de påpekade om begränsningar för Smooth Persuit kan ställas i 

motsats till ovanstående studie. Även det smala skarpa synfält de påstår människor har 

kan tala för periferins relevans i det hela. 

 

När det sedan återigen kommer till frågeställningen om hur målvakten kan träna upp sin 

visuella kapacitet blir studien av Bench med flera (2012) på Cincinnatis baseball-lag 

och deras ögonträning väldigt relevant. I studien tas ett flertal övningar upp som även 

förklaras in i detalj hur de går till. Dessa övningar kan komma att jämföras med de 

förslag som denna studie kommer fram till för att träna upp en ishockeymålvakts ögon. 

Övningarna och dess förklaringar är som följer: 

 

Dynavision - I denna övning används en anordning för att testa och träna koordinationen 

mellan öga och hand. Lampor lyser upp slumpmässigt som atleten ska slå på. Den mäter 

det visuella fältet och reaktionstiden. 

 

Tachistoscope - Denna övning tränar hjärnan att känna igen bilder snabbare. Olika 

siffror visas på följd i hög hastighet på en skärm. Medans hastigheten ökar ändras färg 

på siffror och bakgrund för att göra det gradvis svårare se. Detta är bra för atletens 

förmåga att känna igen objekt i sitt visuella fält. 

 

Brock string - Fem bollar sitter här på ett snöre. Atleten håller den ena änden av snöret 

vid sin näsa och den andra sätts fast i markhöjd. Atleten fokuserar med blicken från boll 

till boll fram och tillbaka. Här tränas ögonmuskulaturen på att vrida ögonen inåt eller 

utåt för att anpassa blicken. 

 

Eyeport - Detta är en automatiserad version av brock string då den sätts vid näsan på 

samma sätt men atleten fokuserar på lampor som lyser istället för bollar. 

 

Rotary - Övningen tränar förmågan att följa något med blicken. Siffror och bokstäver 

roterar framför atleten som ska säga och peka med laserpekare på dessa. 
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Strobe glasses - Glasögon som tidvis blockerar synfältet när objekt är i rörelse. På så 

sätt måste atleten visualisera vart objektet är på väg och träna på att tidigare ta upp 

riktningen på objektet. 

 

Saccades - Lappar med bokstäver sätts upp på en vägg både horisontellt och vertikalt. 

Atleten får stå på olika avstånd och fokusera på en lapp i taget och säga bokstäverna 

som står. Här tränas ögonens förmåga att hela tiden byta fokus. Detta är även namnet på 

ögonrörelsen som görs i övningen.  

 

Near far training - Här får atleten fokusera på två olika kort med bokstäver, den ena 

nära ögonen och den andra ett flertal meter bort. Ögonen får träna på att byta fokus i 

djupled när atleten fokuserar på de olika korten fram och tillbaka och säger bokstäverna 

som står. 

 

Flera engelska begrepp som har med ögonrörelser att göra har redan nämnts i tidigare 

forskning och här i teoridelen. Just vilka av dessa rörelser som är aktiva och hur de kan 

tränas är centrala delar i denna studie. Begreppen som nämnts, tillsammans med nya 

begrepp inom samma ämne, bör därför definieras tydligare. Purves med flera (2004) 

beskriver att det finns fyra grundläggande ögonrörelser. Rörelserna kallas Saccades, 

Smooth Persuit, Vergence movement och Vestibulo-ocular movement. För 

undersökningen är det relevant att se vilka av dessa ögonrörelser som är aktiva när en 

målvakt ska se och reagera på en puck. Även möjligheter och begränsningar för dessa 

rörelser och vilka rörelser som med fördel bör användas för att kunna rädda pucken. 

Förklaringarna för dessa begrepp är följande: 

 

Saccades - Snabba ögonrörelser som tvärt ändrar ställe för fixering av blicken. 

Storleken kan variera från exempelvis de små rörelser ögat gör när vi läser till de större 

det gör när vi ser oss om i ett rum. Dessa rörelser kan medvetet påverkas men de sker 

även omedvetet. När rörelsen påbörjas vid fixering på ett objekt i rörelse sker en 

fördröjning av information då hjärnan räknar ut vart ögat ska röra sig. När det är klart 

hjälper ögonmusklerna ögat att röra sig i rätt riktning och till rätt position för att 

återigen få syn på objektet. 
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Smooth Persuit - Långsammare ögonrörelse för att ögat ska kunna behålla fixering av 

synfält på ett objekt i rörelse. Detta kan medvetet regleras genom en vilja att följa 

rörelsen. Vanligt är att ögat gör en kortare ”saccade” för att få fixering på objektet för 

att sedan matcha dess hastighet och följa med Smooth Persuit. 

 

Vergence movement - Dessa rörelser är till för att justera ögonen för objekt som är 

placerade på olika avstånd från observeraren. Till skillnad från andra rörelser där båda 

ögonen rör sig i samma riktning så sker denna rörelse när ögonen rör sig i olika 

riktningar. När båda ögonen roterar inåt för att se ett föremål som är närmare än tidigare 

fixering kallas det ”Convergence”. När ögonen rör sig ifrån varandra för att fokusera på 

något längre bort kalas det för ”Divergence”. 

 

Vestibulo-ocular movement - Stabiliserande ögonrörelse som kompenserar för 

huvudrörelser. När huvudet rör sig åt något håll trots att visuellt fokus ska behållas på 

samma punkt används denna rörelse när ögat rör sig i motsatt riktning för att göra det 

möjligt.  
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5 Metod 

5.1 Forskningsmetod 

 

Det finns tre olika typer av grundläggande forskningstraditioner. Dessa är positivism, 

post-positivism och interpretivism. Inom positivism inriktas forskningen på 

naturvetenskapliga förhållningssätt för att undersöka mänskligt beteende. Teorier 

arbetas fram för att få en förklaring på hur saker och ting fungerar rent vetenskapligt 

och naturligt (Jones, 2015). Idrottsforskningen kan även delas in i olika discipliner 

utifrån ämne, exempelvis anatomi och fysiologi. Denna disciplin handlar om studier på 

människokroppen och hur den är strukturerad och fungerar (Hassmén & Hassmén, 

2008). Uppsatsen berör ögats fysiologi och faller därför in i disciplinen fysiologi. Denna 

disciplin är naturvetenskaplig och är därför att anses som positivistisk. 

 

Det finns två grundläggande forskningsstrategier att välja på, kvantitativ eller kvalitativ. 

Inom kvantitativ forskning används oftast ett deduktivt synsätt, vilket innebär prövning 

av teorier och framtagande av en slutsats. Denna metod används ofta i 

naturvetenskapliga sammanhang. Kvalitativ strategi handlar om ett induktivt synsätt, 

vilket innebär att flera ting jämförs och sedan görs generaliseringar utifrån det (Bryman, 

2011). Som nämnt så ligger denna studies ämne inom naturvetenskapen vilket bör tala 

för kvantitativ metod. Författaren anser sig dock inte ha förutsättningarna genom 

framförallt tekniska hjälpmedel för att genomföra det. Istället används en mer kvalitativ 

strategi för att jämföra olika åsikter i ämnet och därigenom generera en teori. 

  

5.2 Datainsamlingsteknik 

Den valda metoden för datainsamlingen till denna studie är kvalitativa intervjuer. 

Intervjuer är en vanlig och bra form för datainsamling vid kvalitativa studier. Det är 

framförallt bra för studier som vill svara på frågorna hur och varför inom ett område 

vilket är angreppssättet för denna studie. Vidare förklaras även att ytterligare fördelar 

med intervjuer är att respondenterna kan utveckla sina tankegångar djupare och berätta 

något på ett insiktsfullt sätt (Jones, 2015). Ytterligare faktorer som talar för intervjuer 

jämfört med exempelvis enkäter är att det skapar mindre bortfall. I denna studie behövs 

långa svar vilket inte lämpar sig på en enkät då vissa personer inte orkar skriva långa 

svar. I intervjuer kan även följdfrågor ställas för att få ut ytterligare information från en 
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fråga. Som intervjuare är du även närvarande med respondenten hela tiden och kan på 

så sätt säkerställa svar på alla frågor (Bryman, 2011).  

 

Den valda datainsamlingstekniken passar därför bra till denna studie då alla 

respondenter får ge sin detaljerade syn på ämnet. De leder sina svar in på sina åsikter, 

kunskaper och erfarenheter och följdfrågor kan sedan ställas för att få så mycket 

relevant information som möjligt från varje respondent.  

 

I studien används alltså inte bara intervjuer utan kvalitativa intervjuer. Kvalitativa 

intervjuer är intervjuer som inte har strukturerade och fasta frågeställningar samt letar 

inte efter endast ett svar som strukturerade intervjuer gör. Istället kan intervjun ta olika 

riktningar genom respondenternas olika åsikter. Följdfrågor från intervjuaren kan då 

variera utifrån den riktning som respondenten tagit. Detta förhållningssätt kallas 

semistrukturerade intervjuer. Inslag av formen ostrukturerade intervjuer finns dock 

också då intervjuns struktur kan förändras beroende på respondentens svar och åsikter 

(Bryman, 2011).  

 

5.3 Intervjuguide 

Frågorna under intervjuerna (Bilaga 1) kommer att likna de frågeställningar som 

uppsatsen bygger på. Skulle svaren inte beröra de begrepp och teorier som tagits med i 

teorin kommer följdfrågor formas efter dessa. Intervjuerna kommer innehålla fem 

grundfrågor som sedan kan utvecklas med följdfrågor utefter riktning. Frågorna till 

experterna valdes för att få svar på hur ögan samlar in information. Framförallt vilka 

funktioner som hos ögat som används och vilka begränsningar dessa har. Experterna 

tillfrågas även om specifika begrepp för funktioner i ögat som framställts i teori och 

tidigare forskning ifall de inte redan nämnts.  

 

Frågorna till målvakterna ställdes på ett annorlunda sätt då de inte har samma 

fysiologiska kunskap som experterna. Istället gällde frågorna hur viktig blicken är för 

dem och varför. Följdfrågor ställdes för att få reda på vilka metoder de upplever att de 

använder för att följa pucken med blicken. Sista frågan berörde hur dessa saker kan 

tränas. I experternas fall gällde det ögats funktioner och för målvakterna var det mer 

blick på puck i allmänhet.  
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5.4 Urval 

Respondenterna för intervjuerna delades in i två grupper, experter och målvakter. 

Experterna är personer som på något vis arbetar med ögats funktion. Expertgruppen 

kommer att bestå av tre personer. Experterna intervjuas för att få en detaljerad syn på 

hur ögat fungerar och hur en ishockeymålvakt kan använda sig av och träna dessa 

funktioner. Detta urval av experter är ett så kallat målinriktat urval (Bryman, 2008). 

Detta urval grundas på att forskaren väljer ut respondenter som är relevanta att intervjua 

för studien. Experterna presenteras nedan med benämning i studien och vad som gör 

dem relevanta för studien. 

 

Expert 1 – Ägare av ett företag som jobbar med ögonträning. De jobbar med 

ögonträning för människor både inom och utom idrotten. 

 

Expert 2 - Skill Aquisition Specialist för en nationell idrottsagentur. Har doktorerat i 

kinesiologi. Har studerat målvakter i ishockey och deras syn. 

 

Expert 3 – Professor/Överläkare vid en institution för klinisk neurovetenskap på ett 

medicinskt universitet. 

 

Målvaktsgruppen består av tre målvakter som spelar på högsta svenska elitnivå, det vill 

säga SHL. Målvakterna intervjuas för att höra hur viktig blicken är för dem och hur de 

gör för att träna den. Urvalet var här till en början målinriktat (Bryman, 2008) då 

målvakter i SHL valdes. De är relevanta då de är heltidsproffs och därmed sannolikt 

använder sig av denna sorts träning. Vid valet av målvakter tillämpades ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2008) där respondenter väljs utefter bättre tillgänglighet. 

Genom tränare i författarens bekantskapskrets kontaktades målvakter i tillhörande lag. 

Målvakterna presenteras nedan med benämning i studien och antal säsonger i SHL. 

 

Målvakt 1 – Tre säsonger i SHL, även åtta säsonger i NHL 

 

Målvakt 2 – Fyra säsonger i SHL 

 

Målvakt 3 – Två säsonger i SHL 
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5.5 Genomförande och bearbetning av data 

Denna kvalitativa intervjustudies genomförande kan jämföras med Kvales (1996) sju 

stadier för detsamma. Stadie ett heter tematisering och där väljs studiens syfte ut och 

vilket problem studien ska angripa. Även teoretiskt perspektiv bör ta form. Hur studien 

ska utföras är ännu inte med i bilden.  

 

Stadie två heter design och här kommer saker som metodval och urval in i bilden. 

Utefter syfte väljs en passande datainsamlingsmetod ut, det vill säga intervjuer i detta 

fall. En intervjuguide görs med frågor som berör syftet och etiska principer tas i 

beaktning inför intervjuprocessen.  

 

I stadie tre benämns intervjuandet och påbörjas med att intervjuerna utförs som planerat. 

Utöver uppmärksamhet på den insamlade datan ska även relationer till respondenter 

beaktas i denna process (Kvale, 1996). Vidare om hur detta har tillämpats i denna studie 

finns under rubrken ”Forskningsetiska överväganden”. Vissa av respondenterna kunde 

av geografiska skäl inte mötas personligen. Intervjuerna skedde därför både genom 

personliga möten och över telefon. Under intervjuerna spelades samtalet in för att 

säkerställa att all information dokumenterades. Två inspelningsenheter användes även 

för att förebygga inför eventuella tekniska problem. 

 

Det fjärde stadiet kallas av Kvale (1996) för ”överföring till bearbetningsbar form” 

vilket innebär tillfället där den insamlade datan ska bearbetas och analyseras. Datan 

måste då göras tillgänglig för detta (Kvale, 1996). Detta görs i denna studie genom 

transskribering. Gillham (2008) menar att transskribering är när en skriftlig version av 

en intervju görs. På så sätt kan det enklare överföras till resultatdelen i uppsatsen.  

 

I stadie fem som heter bearbetning och analys ska materialet bearbetas och analyseras 

utefter vald teori (Kvale, 1996). I resultatet presenteras varje respondents åsikter. 

Analys diskuteras under rubriken ”Analys av data”.  

 

Stadie sex benämns resultat, vilket är framtagandet av ett resultat av studien utifrån de 

analyser som gjorts (Kvale, 1996). I denna studie återfinns denna slutsats i 

diskussionen.  
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I det sjunde stadiet handlar det om rapportering och är helt enkelt när resultatet ska 

rapporteras till omvärlden. Viktigt att tänka på är vilken läskrets det riktas till och skrivs 

efter det. Här ska även vetenskapliga kriterier tillämpas (Kvale, 1996). Detta är alltså 

den slutgiltiga uppsatsen i sin helhet. 

 

5.6 Analys av data 

Bryman (2011) tar upp olika strategier för dataanalys och nämner att en av de vanligaste 

metoderna är tematisk analys. Tematisk analys används när författaren grundligt 

studerar den data som samlats in för att hitta teman i den. Författaren letar då efter saker 

som upprepningar, likheter och skillnader för att få en bild av vad som framkommer 

tydligast.  

 

Denna studie är upplagd på liknande sätt då experter och utövare inom ämnet intervjuas 

för att hitta samband. Samband hittas utefter liknande begrepp och kategorier inom 

ämnet som respondenterna använder sig av. Teman från datainsamling kommer även 

jämföras med teman från teoridelen. Sambanden ska resultera i en djupare förståelse för 

hur ögat fungerar, hur en ishockeymålvakt har nytta av ögats funktioner och hur dessa 

funktioner kan tränas för att förbättras. 

 

5.7 Källkritisk diskussion 

Att vara källkritiskt är viktigt i forskningssammanhang. Framförallt finns det fyra 

principer att följa för att bedöma trovärdigheten på studiens källor. Dessa är äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet (Thurén, 2013). Äktheten för de källor som 

använts i denna studie påvisas delvis genom hur de hittats. Databasen ”Onesearch” har 

använts för att få tillgång till väsentliga studier. Det är en databas som ger tillgång till 

ett stort utbud av vetenskapliga publikationer av olika slag. Studierna har även 

publicerats i vetenskapliga journaler. 

 

Tidsambandet för de källor som använts kan ses utifrån när de är gjorda. Majoriteten av 

de valda studierna är gjorda inom två decennier tillbaka vilket talar för att de är aktuella. 

För att tala om principen oberoende så har ingen av studierna varit referat av en annan 

studie. Flertalet av studierna har nämnt annan forskning som grund till sin egen men 

sedan gjort en egen studie. Har referering också gjorts till andra studier så har 

ursprungskällan presenterats. Tendensfriheten handlar om huruvida forskningen inte 
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präglas av ge en falsk bild av verkligheten. Detta är såklart svårt att veta men det finns 

ingen anledning att misstänka motsatsen. I de flesta studier diskuteras resultatet utifrån 

vad annan forskning visar samt vad som fortfarande är oklart. På så sätt visar forskarna 

att de kommer fram till saker som kan motsägas och diskuteras. 

  

Både källor för tidigare forskning och teori samt de respondenter som väljs ut har en 

relevant anknytning till det berörda ämnet. Tidigare forskning och teori byggs på 

vetenskapliga studier som berör ögonfunktioner som enskilt ämne eller i samband med 

idrotter där en reaktion på ett ankommande objekt behövs. Respondenterna som är 

experter valdes utifrån relevans för ämnet genom antingen ögonkunskap inom idrott 

eller inom ögats fysiologi. Målvakterna går även dem in under idrott men som utövare i 

sporten. 

 

5.8 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Bryman (2011) är några grundläggande etiska faktorer frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet för de personer som är inblandade i studien. Etiska 

principer inom svensk forskning är även informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att tänka på respondenternas integritet i 

denna studie kommer de ha möjligheten att vara anonyma. Vid intervjutillfället kommer 

respondenterna bli tillfrågade om de vill bli nämnda vid namn eller om de vill vara 

anonyma. Skulle minst en av respondenterna ha en vilja att vara anonym så kommer 

sedermera alla andra respondenter också vara det. Detta för att skapa ett 

sammanhängande system i resultatdelen.  

 

Informationskravet innebär att respondenten ska bli informerad om syfte och vilka 

moment som ingår för studien. Respondenterna kommer i den initiala kontakten få 

informationen om vad uppsatsen ska handla om och varför de tillfrågas om intervju. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarnas medverkan i studien är helt frivillig. För att 

beakta samtycket kommer en fråga att ställas till respondenterna om de vill delta. 

Deltagandet är helt frivilligt så de har möjlighet att svara nej. Under intervjuerna 

kommer även deltagarna ha möjlighet att avstå från att svara på enskilda frågor samt 

kunna välja att avbryta intervjun när som helst. Konfidentialitetskravet handlar om att 

de uppgifter som samlas in om de personer som medverkar inte får lämnas ut till 

obehöriga. Informationen som samlas in för denna studie kommer därför att förvaras på 
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enheter och konton som kräver författarens inloggningsuppgifter för dessa. På så sätt är 

all data endast tillgänglig för författaren. Till sist kommer nyttjandekravet, detta innebär 

att uppgifterna som samlas in endast får användas för den aktuella studien. 

Respondenternas svar kommer endast att användas i denna studie och kommer sedan att 

lämnas konfidentiella och utan användning efter uppsatsperiodens slut. 

 

 

 

 

 

  



  
 

24 

6 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultatet av datainsamlingen att presenteras. Respondenterna har 

som tidigare nämnt delats in i två grupper inför intervjuerna, experter och målvakter. 

Resultatet delades därför upp på samma vis för att gruppernas åsikter presenteras var för 

sig. Experternas och målvakternas svar förs sedan samman för att göra en jämförelse 

mellan dess åsikter. Resultatet struktureras utefter de frågor som ställts i intervjuerna 

(Bilaga 1). Analyser av resultatet sker löpande under presentationen för att få en 

sammanhängande känsla. Trots respondenternas godkännande att nämnas vid namn så 

är så inte fallet i resultat och analys för att kunna ha en objektiv infallsvinkel på det. 

Experterna benämns därför Expert 1, Expert 2 och Expert 3. Målvakterna benämns 

Målvakt 1, Målvakt 2 och Målvakt 3. 

 

6.1 Experter 

6.1.1 Ögats roll i att rädda en puck 

6.1.1.1 Resultat 

Expert 2 förklarade det som att hela den här processen av att fånga eller stoppa ett 

ankommande föremål påbörjas av ögonen. Information behöver tas upp för att 

människan ska kunna ta ett beslut om hur den ska agera. Denna information har ögat i 

uppgift att fånga upp. Detta skickas sedan via hjärnan för beslutsfattande och vidare till 

kroppen för att genomföra den rörelse som krävs för att stoppa pucken. Expert 2 menar 

vidare att utan ögonen skulle en atlet inte kunna prestera. Expert 1 resonerade även på 

liknande sätt och definierade det så här: 

 

”If you try to play hockey blindfolded you would not get very far. Most of our 

decisions on the ice comes from our visual input. And it is the job of our eyes and the 

visual system to take that information in.” 

 

Expert 1 var även inne på att det för en ishockeymålvakt inte bara handlar skottillfället. 

Ögonen arbetar även för att samla information om skottet innan det avlossas. Det kan 

vara att läsa av skyttens rörelser och klubblad. Både Expert 1 och Expert 2 var även 

inne på att följa pucken under flygturen. Framförallt Expert 2 som menade att det är 

viktigt att lära målvakterna att kolla på pucken. Bryts det sedan ned så beror det på när 

målvakten tittar på den och hur länge. Till just detta var Expert 3 mer kritisk då han inte 
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ansåg att det går att följa en puck med blicken. Däremot pratade han kring den viktiga 

roll som ögonen ändå har i denna situationen. Synen används för att känna igen saker 

genom den erfarenhet målvakten har av vad som brukar ske vid olika ageranden från 

skytten. 

 

6.1.1.2 Analys 

Även om de olika experterna hade lite olika syn på vilket sätt som ögat medverkar i det 

hela så var de överens om att ögonen är väldigt viktiga för en ishockeymålvakt. Synen 

är det sinnet som nästintill enskilt ska ta in informationen om vart pucken är påväg. 

Samma saker nämnde Regan (1997) kring ögats roll i att fånga bollar. Likt experterna 

var hans bild av det att ögat måste samla in informationen under bollens flygtur eller 

förlita sig på sina egna erfarenheter ifall visuell information inte hinner uppfattas. Det 

förstnämnda stämmer bra överens med den bild som Expert 1 och Expert 2 har i och 

med deras tro på blicken under puckens färd. Det sistnämnda låter som den åsikt Expert 

1 och Expert 3 hade där synen är viktig även i skedet att förutse vart skottet går med 

hjälp av erfarenhet. 

 

6.1.2 Presumtiv eller förutsägande metod 

6.1.2.1 Resultat 

Som ovan nämnt så upplevde experterna att ögat även har en viktig roll i att samla 

information redan innan skottet har avlossats. När frågan om dessa två metoder kom 

svarade Expert 1 att de båda metoderna är minst lika viktiga och delaktiga. Han 

uppmanade även att det kan bero på målvakten. Exempelvis en större målvakt som 

spelar ett mer blockande spel förlitar sig mer på att läsa av tendenser innan skottet. Till 

skillnad från mer yviga målvakter som reagerar mer på själva skottet. Expert 2 var även 

inne på det och menade att de båda metoderna överlappar varandra. Det finns en hel del 

information kring spelarens kroppsspråk och klubblad som visar var skottet kommer gå. 

Kan målvakten läsa av detta blir övergången till att kunna behålla blicken på pucken 

efter avlossningen av skottet enklare. Även om både Expert 1 och 2 pratade om vikten 

av båda metoder så vidhöll de att det alltså till viss del är möjligt att följa pucken med 

blicken under dess flygtur. Expert 3 håller dock inte med om detta och förklarar det på 

följande sätt: 
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”Dessa puckar som kommer farande har ju ganska hög hastighet va. Och 

reaktionstiden för att kunna flytta ögat till pucken är för lång för att det ska spela 

någon roll.” 

 

Han menade att en målvakt förmodligen förlitar sig väldigt mycket på att läsa av var 

skottet går innan det avlossas. Det beror på att beslutet inte hinner tas i tid om 

målvakten väntar tills efter avlossningen. Detta menade han då görs möjligt genom att 

målvakten lärt sig känna igen skyttens rörelser innan skott och genom det anta vart 

skottet kommer gå. 

 

Expert 1 och Expert 2 var alltså överens om att både presumtiv och förutsägande metod 

är lika viktiga för en målvakt. För att målvakten ska ha bästa möjliga chans att rädda en 

puck behöver först information läsas av från skyttens rörelser. Sedan överlappar det 

med att hålla kvar blicken på pucken under dess färd mot målet. Då Expert 3 ansåg att 

den presumtiva metoden inte är möjlig i samma utsträckning trodde han att den 

förutsägande metoden är mer avgörande.  

 

6.1.2.2 Analys 

Detta stämmer överens med resultatet i den studie som Panchuk och Vickers (2009) 

gjorde. Där kom de fram till att målvakter förlitar sig mer på förutsägande metod. 

Räddningsprocenten var betydligt högre när möjligheter att läsa av skytten och dess 

klubba fanns än när bara puckens bana var synlig. Något som är intressant i jämförelsen 

är dock att experterna menar att målvakten bör titta på både spelaren och dess klubba. I 

Panchuk och Vickers studie (2009) visade det sig att spelarens kropp inte hade någon 

större inverkan på resultatet. I de scenarier där kroppen var skymd hade det inte någon 

negativ effekt på resultatet. Det betyder att målvakten hämtade mest information från 

skyttens blad vid skottögonblicket. Målvakter bör genom det resonemanget alltså rikta 

mest fokus mot skyttens klubba och blad inför skottet. Tilläggas bör dock att skyttarna 

var helt stationära under denna studie vilket inte sker allt för ofta i en match. Är skytten 

i rörelse är det möjligt att kroppen kan ge mer information om skyttens intention för 

skottet. I studien tilläggs även att delar av skyttens kropp visades hela tiden och det går 

därför inte att helt utesluta kroppens medverkan i det hela. 
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I studien av Panchuk och Vickers (2009) fanns dock även tecken på att den presumtiva 

metoden användes i vissa fall. Målvakterna ändrade position på sin handske under 

puckens färd mot målet vid några tillfällen. Det skedde i dessa fall inom de första 100 

millisekunderna av skottets duration. Efter den tidpunkten verkade det inte vara möjligt 

att korrigera sina rörelser. Detta liknar det Expert 3 resonerade om med att det oftast 

kommer gå för fort för att ögat ska hinna plocka upp tillräckligt med information. 

Tillfällena är åtminstone väldigt begränsade. 

 

6.1.3 Viktiga ögonfunktioner 

6.1.3.1 Resultat 

Expert 1 pratade om framförallt två viktiga funktioner i ögat när målvakten ska rädda en 

puck, Convergence och Divergence. Divergence innebär att ögonen slappnar av och rör 

sig ifrån varandra. Convergence förklarar Expert 1 som motsatsen där ögonmusklerna 

drar ihop sig för att dra ögonen mot varandra. Hur dessa två funktioner arbetar 

tillsammans för att bibehålla blicken på ett objekt förklarade han så här: 

 

”So once the shot is released the eyes start converging but prior to the shot the eyes 

are more in a relaxed Divergence state. So if there is a shot from the blue line my 

eyes are a bit more relaxed but they still have to meet at the puck. But once it starts 

coming in then you use Convergence.” 

 

Tidigare nämnda begrepp som Saccades och Smooth Persuit verkade enligt Expert 1 

inte vara lika viktiga. Saccades menade han används när fokus byts från ett föremål till 

ett annat. Smooth Persuit används mer exempelvis vid läsning då långsamma 

följerörelser krävs för att gå från ord till ord. Han var därmed osäker kring dess 

effektivitet när en målvakt ska följa en puck in i en räddning. Däremot kom han in på en 

annan sak som inte är direkt kopplad till det visuella systemet men som enligt honom är 

väldigt viktigt i sammanhanget. Detta var vikten av en huvudrörelse, vilket kallas Head 

Trajectory. Ögonens roll i det är att vara centrerade i huvudet då synen är klarast rakt 

fram. Det handlar enligt Expert 1 alltså om att vrida eller röra hela huvudet för att kunna 

följa pucken med blicken på det sättet. Han menar att vid skottet så samarbetar 

Convergence, Divergence och Head Trajectory för att följa pucken.  
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När begreppet Quiet Eye kom på tal i intervjun med Expert 1 så var det också något han 

var lite osäker på. Han kände till begreppet och vad det innebar men använde inte det 

själv i sin dagliga verksamhet. Trots det beskrev han det som ett viktigt moment i 

processen att rädda en puck. Det ansåg han då det handlar om den korta stund precis 

innan skottet avlossas där målvakten samlar den förutsägande informationen om skottet. 

Denna funktion menade han dock likt Head Trajectory inte är rent visuell. Hjärnan 

kopplas även in då det målvakten ser ska kopplas till de erfarenheter som skapar 

antaganden om skottet. 

 

Expert 2 hade en mer hollistisk syn på det hela. När det kommer till ögats funktioner så 

pratade han om att både Convergence, Smooth Persuit och Saccades var delaktiga när 

målvakten ska följa puckens flygtur. Framförallt påstod han att ett samarbete mellan 

Smooth Persuit och Convergence är viktigt i detta läge. Dock påpekade han att ögonen 

inte alltid klarar av det hela vägen. Där tar isåfall en saccade över för att hoppa till 

punkten där objektet kommer fram. Han lyfte att teknologin inte finns för att kunna se 

om Smooth Persuit används då det går för snabbt. Ett skott tar mellan 200 och 250 

millisekunder. Han nämnde dock att en av hans kollegor nyligen gjort en liknande 

studie på baseboll där han hade tillgång till nyare och bättre teknologiska hjälpmedel. 

Hans kollega kom där fram till att blicken kan optimeras genom kompenserande rörelser 

av huvud och kropp. Framförallt genom huvudrörelser kan Smooth Persuit behållas 

längre vilket Expert 2 betonar att ju längre du kan göra det desto bättre. Hans egna ord, 

om denna enligt honom mer hollistiska syn, löd så här: 

 

”There are the minute functions that are important which are the basic eye functions 

like Vergence, Convergence and Saccades. Yes they contribute but to something 

bigger, something more hollistic. The eyemovements contribute in the search for 

information. And the gaze mechanism is bigger than just the the eyes, its the head 

and the body.” 

 

Expert 2 hade lite större tro på Quiet Eye och dess roll i det hela än Expert 1. Han 

menade att det handlar om att få ögonen att fixera på rätt ställe. Rätt ställe baseras på 

vart fixeringen bör vara för att kunna ta upp så bra information som möjligt inför skottet 

och sedan kunna följa pucken från att den avlossas. Han förklarade det på följande vis:  
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”So for me the Quiet Eye is the thing that links the informations that is picked up 

from the shooters body and that early portion of the tracking of the puck. So if I put 

myself in the goaltenders shoes the idea is to locate the puck on the players stick as 

quick as possible so they can use the cues from the players body to be able to predict 

where they think the puck is gonna go and when it will be released. Cause there is a 

fair bit of information the player will tell you based on their stick and then it is using 

that early information to predict where the puck is gonna start traveling so I can start 

moving my eyes to track or persuit the puck.” 

 

För att detta ska funka skulle ögat behöva vara ”tyst”, det vill säga fixera i mellan 600 

och 700 millisekunder. Även Expert 2 fyllde sedan i med att Quiet Eye inte är en rent 

visuell funktion. Den är visuell genom den fixering som ögat gör men hjärnan kommer 

in vid den bearbetning som sker av informationen. 

 

Expert 3 hade även i detta ämne en annan åsikt. Som tidigare nämnt så trodde han inte 

på att målvakten hinner göra så mycket med sina ögon efter avlossningen av skottet. Det 

ansåg han då de funktioner som ögonen har inte hinner med att arbeta under den korta 

tiden. När exempelvis Smooth Persuit kom på tal menade Expert 3 att dessa 

ögonrörelser är långsamma följerörelser som absolut inte kan komma upp i den 

hastighet som en puck har. Däremot trodde han att de användes när målvakten följer 

pucken eller en spelare ute på banan. Saccades menade han likaså inte hinns med då de 

har en reaktionstid innan rörelsen börjar på 200 millisekunder. Under en saccade släcks 

synen även ned under förflyttningen av fokus från ett föremål till ett annat. Funktionen 

Convergence var enligt Expert 3 heller inte relevant i detta fallet då rörelsen är för 

långsam. När Convergence-rörelsen väl ska börja är pucken redan så nära att det inte är 

aktuellt längre. Reaktionstiden menade han även är detsamma för att röra huvudet som 

att röra ögonen. Därför trodde han inte att Head Trajectory är ett lämpligt sätt att 

kompensera för långsamma ögonrörelser då huvudrörelsen inte är snabbare. 

 

Istället för dessa ögon- och huvudrörelser trodde han att ögats perifera synfält hade den 

viktigaste rollen i att rädda en puck. Han resonerade som följande: 

 

”Människan är dock duktig på att känna igen rörelser i vår periferi. Man hinner inte 

flytta blicken utan man reagerar på det som kommer i periferin. Sen har man lärt sig 
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hur man ska slänga ut armen eller klubban för att stoppa pucken. Jag tror väldigt få 

klarar av att se pucken med skärpa. Ska vi se något skarpt så måste det ligga inom en 

grad i vårt synfält.” 

 

Han tryckte mycket på det sistnämnda, att vår centrala syn där vi ser som klarast är 

inom en grad av vårat synfält. Eftersom det är så avgränsat och ögonen inte hinner 

anpassa sig för att behålla pucken inom en grad blir det periferin som får ta upp 

informationen. 

 

Eftersom intervjun med Expert 3 låg före de andra i tiden fanns möjligheten att sälla 

frågan om periferi till de andra experterna också. Det var inget som Expert 2 nämnde till 

en början. När han fick frågan sade han att den perifera synen har en viktigt del i 

momentet att läsa av skottet innan avlossning. Efter avlossning menade han att det 

kritiska var den centrala synen. Målvakten kan använda periferin för att få ögonen till 

rätt plats men det räcker inte med bara periferi när pucken ska räddas. Även Expert 1 

nämnde periferi som en del i att läsa av skytten och annan omgivning på isen. När han 

sedan blev tillfrågad om dess roll under puckens färd trodde han inte på att en målvakt 

kan förlita sig på den perifera synen vid en räddning. Han tog exemplet med en yngre 

målvakt som håller sitt huvud framåt och inte kollar på pucken. Han menar att det 

räcker inte för målvakten ser inte pucken klart nog. 

 

Åter till Expert 3 så var Quiet Eye till en början något han inte kände till, ett begrepp 

som inte finns i den oftalmologiska världen. Detta innebär läran om ögat. Efter att ha 

hittat en definition på begreppet drog han dock slusatsen om att det är skedet precis 

innan skottet avlossas. Skedet där målvakten läser av signaler från skytten om vart 

skottet kommer gå. Definitionen han hittade var att det är en fixering i minst 100 

millisekunder på en punkt inom 3 grader från objektet i fråga. Det är alltså väldigt nära 

där något ska hända, i detta fallet ett skott. Detta ska sedan skapa bättre möjligheter för 

motorsystemet. 

 

6.1.3.2 Analys 

Analyseras endast experternas åsikter om enskilt ögats funktioner så kunde likheter ses 

framförallt mellan vad Expert 1 och 2 påtalade. Expert 2 nämnde som sagt både 

Convergence, Smooth Persuit och Saccades. Expert 1 var delvis med på det då han 
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ansåg att endast Convergence hade en relevant roll. Expert 3 ansåg istället att periferin 

är den enda som har möjlighet att användas. Väldigt skilda åsikter är det alltså i detta 

område. Enligt Purves med flera (2004) finns det fyra grundläggande ögonrörelser. 

Dessa fyra är Smooth Persuit, Saccades, Vergence movement och Vestibulo-ocular 

movement. Experterna pratar i olika mån om tre av dessa. Den som inte nämns är 

Vestibulo-ocular movement. Det känns dock logiskt då det är en ögonrörelse som 

kompenserar för en huvudrörelse för att behålla fokus på samma ställe. Det skulle 

betyda att pucken aldrig rör sig, vilket den gör. 

 

Expert 3 avfärdade Smooth Persuit helt då dessa rörelser är för långsamma för puckens 

hastighet. Även Expert 1 var osäker på om Smooth Persuit kunde nämnas i 

sammanhanget. Expert 2 trodde att målvakten har möjlighet att kunna följa pucken med 

Smooth Persuit till viss del. Det fanns dock även enligt honom begränsningar för 

rörelsen vid för hög hastighet. Studien av Croft, Button och Dicks (2009) som gjordes 

på cricketspelares visuella strategier visade att Smooth Persuit användes hos spelarna. 

Endast två av nio använde dock Smooth Persuit under hela bollbanan. Resterande 

varierade strategier mer men tenderade att avsluta sin Smooth Persuit efter 50-80 % av 

bollbanan för att sedan göra en saccade den sista biten. Här bör dock uppmärksammas 

att detta är två olika sporter som jämförs med olika förutsättningar. Tiden för bollens 

färd från kastare till slagman var upp emot 600 millisekunder. Expert 2 uttryckte att 

tiden för ett skott i ishockey vanligtvis ligger mellan 200 och 250 millisekunder så där 

är det stor skillnad. Vad som ligger bakom denna skillnad är hastigheterna. I 

cricketstudien var den högst uppmätta hastigheten på ett kast 87 kilometer i timmen. 

Enligt Hache (2002) så kan pucken uppnå en hastighet av 160 kilometer i timmen vid 

ett skott i ishockey. Även där är skillnaden markant. En ishockeymålvakt har därmed 

betydligt mindre tid än en slagman i cricket. 

 

I artikeln skriven av Knudsen och Kluka (1997) tog dem även upp ämnet med 

begränsningar för Smooth Persuit. De presenterade två studier gjorda av Bahill och 

LaRitz (1984) och Ripoll & Fleurance (1988) som påvisade att hastigheter mellan 40 till 

70 grader per sekund var gränsen för att Smooth Persuit ska fungera. Detta 

förtydligades av Knudsen och Kluka (1997) till att vara lika snabbt som en person som 

promenerar i 5 kilometer i timmen. I studien av Benedetta med flera (2015) som 

undersökte visuella strategier vid fångst av bollar blev resultatet liknande. Användes 
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Smooth Persuit längre så fångade försökspersonerna fler bollar. Däremot ju högre 

hastighet bollarna hade ju kortare tid kunde personerna behålla Smooth Persuit. Det som 

förblir osagt är dock om en ishockeymålvakt i viss mån har möjlighet att använda 

Smooth Persuit. Eftersom vissa av cricketspelarna i studien av Croft, Button och Dicks 

(2009) endast kunde göra det under första halvan av bollbanan bör den enda 

möjligheten för en målvakt bli precis i början av skottet. Men detta lutar då ändå åt det 

Expert 3 resonerade om att en ishockeymålvakt inte kan förväntas använda Smooth 

Persuit. 

 

Expert 2 var inne på att Saccades används när Smooth Persuit inte klarar av att hänga 

med. Expert 1 var precis som till Smooth Persuit osäker om Saccades används av en 

målvakt vid skottillfället. Expert 3 var säker på att Saccades inte funkar då 

förberedelsetiden för en saccade är för lång för att pucken ska hinna plockas upp innan 

den är framme. Studien av Croft, Button och Dicks (2009) på cricketspelare berörde 

även Saccades. De såg att Saccades användes en bit in i bollbanan för att hoppa till 

punkten där bollen studsar innan slaget. Här spelar dock hastighet återigen in och 

punkten cricketspelarna hoppar till är studsen innan de slår, det vill säga fortfarande en 

bit framför. Ett skott i ishockey har vanligtvis inte en studs som målvakten kan fokusera 

blicken på så därför blir förutsättningarna olika. Nämnas här bör även tiden för ett skott 

som Expert 2 uttryckte vara 200 till 250 millisekunder. Expert 3 nämnde att en saccade 

har en reaktionstid på 200 millisekunder. Jämförs detta så bör det bli väldigt svårt att 

hinna påbörja och avsluta en saccade inom durationen av ett skott i ishockey. Expert 3 

betonade också att under en saccade så släcks synen ned. Det betyder att målvakten inte 

kommer se pucken alls i händelse att en saccade används. Att synen släcks ned under en 

saccade betonades även av Campbel och Wurtz (1978) då ögonen vill förhindra suddig 

syn under hoppet. 

 

Convergence nämndes av både Expert 1 och Expert 2. Framförallt tyckte Expert 1 att 

Convergence hade en viktig roll när pucken är påväg mot målvakten. Expert 3 menade 

även likt andra att denna rörelse är för långsam för att den ska spela någon roll. Purves 

med flera (2004) förklarar Convergence som den ögonrörelse som används när ögonen 

anpassar sig efter något som kommer närmare. En puck ankommer mot målvakten så 

denna rörelse låter därmed relevant i sammanhanget. Expert 2 nämnde att Convergence 

och Smooth Persuit samarbetar för att följa pucken in. Definitionerna för Convergence 
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och Smooth Persuit i boken av Purves med flera (2004) liknar varandra då ögat följer ett 

föremål med fixerad blick. Skillnaden är att Convergence alltså gör det möjligt att följa 

något i djupled. Detta bör dock betyda att samma förutsättningar gäller för Convergence 

som för Smooth Persuit när det kommer till hastighetsbegränsningar. Precis som i fallet 

Smooth Persuit är då ett skott i ishockey för snabbt för att Convergence-rörelsen ska 

hänga med. Studierna av Croft, Button och Dicks (2009) och Benedetta med flera 

(2015) som berört ögonrörelser när någon ska fånga eller träffa en boll har heller inte 

nämnt Convergence som en delaktig ögonrörelse. Möjligtvis kan det vara som Expert 2 

ansåg att Convergence har en liten del i något större. Däremot bör det bli som Expert 3 

menade att Convergence tillslut inte hinner med pucken. 

 

Istället för de ögonrörelser som nämnts ovan så menade Expert 3 att målvaktens perifera 

syn är vad som används. Endast inom en grad menade han att en människa ser klart 

vilket innebär att pucken passerar det och måste noteras i den mer oklara periferin runt 

om. Detta låter väldigt likt Klukas åsikter (1991) i samma ämne. Hon menade att en 

fixering ger klar syn inom tre grader av synfältet. Det liknades vid att fixera på sin egen 

tumme vid utsträckt arm (Groot, Ortega & Beltran, 1994). Allt runt dessa tre grader är 

det perifera synfältet och blir då väldigt viktigt för idrottare i allmänhet. Tre eller en 

grad, oavsett väldigt litet fokus. Detta förstärker teorin om att en målvakt nästintill 

endast kan förlita sig på sin periferi då ögonrörelser skulle behöva fungera felfritt för att 

behålla detta smala fokus. 

 

Benedetta med flera (2015) menade att Smooth Persuit var viktigt när en person ska 

fånga en boll. De märkte dock att det inte alltid betydde att ögat följde bollen väl nog 

för att ha en helt klar syn på den. De menade då att information även kan ha samlats in 

med hjälp av den perifera synen. De upptäckte att det egentligen inte fanns ett samband 

mellan ultimat visuell information och ultimat prestation. Just försökspersonernas 

förmåga att effektivt använda den perifera synen menade forskarna förklarade denna 

upptäckt i resultatet. Återigen är hastigheter trots allt större inom ishockey, vilket på så 

sätt gör att den perifera synen får ta över ännu mer för en målvakt. Detta kan då kopplas 

till vad Expert 3 påstod om perifer syn. En målvakt behöver vara bra på att effektivt 

använda sin perifera syn då det är den enda utvägen. Utefter ovanstående studie kan det 

dock vara tänkvärt att en målvakts ögon försöker använda Smooth Persuit och 

Convergence men rörelsen hänger inte med så puckens rörelser detekteras i periferin. 
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Förutom de visuella funktionerna kom experterna in på andra element som inte är rent 

visuella. Ett av dem var Quiet Eye och det här var det enda som experterna i någon mån 

var överens om. De alla hade bilden av att det handlar om stunden innan skottet 

avlossas och att det är viktigt för att samla information om skottet redan då. Framförallt 

Expert 2 betonade att Quiet Eye handlar om att få ögat till rätt plats i rätt tid. Panchuk 

och Vickers (2006) kom i sin studie fram till liknande där de såg att ett tidigt påbörjat 

och sent avslutat Quiet Eye, det vill säga så lång varighet som möjligt, skapar bättre 

förutsättningar att rädda puckar. I samma studie drogs även en slutsats om att ett 

tillräckligt långt Quiet Eye skapar bättre fokus. Det gör målvakten mer redo på vad som 

komma skall och därmed är kroppen beredd på att göra en snabb rörelse. Denna studie 

påvisade även att vid de avstånd de testade målvakterna ifrån, fem och tio meter, är den 

visuella reaktionstiden efter avlossandet av skotten sannolikt för lång. Därför behövs 

avläsning från målvaktens sida före och under avlossningen där Quiet Eye bevisligen 

har stor betydelse. Studien om Quiet Eye av Panchuk, Vickers och Hopkins (2017) vid 

styrda skott visar samma resultat. Ett längre behållt Quiet Eye hade positiv inverkan på 

målvakternas prestation. 

 

Något experterna 1 och 2 var slående överens om var Head Trajectory. Expert 2 menade 

på helhetsbilden där ögon och huvud arbetar tillsammans. Expert 3 var mer kritisk till 

det då en huvudrörelse precis som ögonrörelser har för lång reaktionstid. Expert 1 

uttryckte att ögonen i denna rörelse är centrerade i huvudet vilket då utefter Expert 3:s 

resonemang innebär att målvaktens huvud inte hänger med pucken för att ge ögonen 

klar syn. Det på grund av vad Expert 3 poängterade om att för att se klart så måste 

objektet vara inom en grad av synfältet. Hänger då inte huvudet med så kommer inte 

målvakten se pucken klart under dess flygtur. Detta skulle kunna indikera på att den 

helhetssyn Expert 2 påtalade innehåller Head Trajectory och perifer syn. Studien på 

visuella strategier av Benedetta med flera (2015) vid fångst av bollar visade inte någon 

större samhörighet mellan huvudrörelse och lyckad fångst då det varierade. Däremot 

kunde de se att det var vanligare att huvudet följde med i horisontell riktning än i 

vertikal riktning. Det fanns även en tendens i det horisontella fallet att huvudrörelser var 

vanligare på de personer som presterade bättre.  
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Head Trajectory förblir något som är svårt att fastställa om det har någon inverkan i att 

bättre se en puck under dess färd eller ej. Expert 1 pratade dock även om att det har fler 

viktiga syften som att kunna se en eventuell retur så fort som möjligt. Detta genom att 

följa pucken in i räddningen med huvudet för att efter räddningen ha huvudet riktat mot 

pucken. Head Trajectory kan därför vara aktuellt i en större context. 

 

6.1.4 Hur kan funktionerna tränas? 

 

6.1.4.1 Resultat 

Expert 2 pratade mycket om att träna målvaktsspecifikt. Att träna på ett sätt som liknar 

de situationer en målvakt utsätts för i en match. En simpel sorts träning han nämnde var 

att målvakten får testa olika sätt att använda sina ögon och sitt huvud på isen. 

Målvakten kan då själv få en uppfattning om hur det ska gå till för att få så bra blick på 

pucken så länge som möjligt. Han menade att bara ta denna infallsvinkel framkallar 

tankar hos målvakten och många inser när de får testa hur viktig blicken är när de hittar 

ett bra sätt. 

 

När frågan om den ögonträning som Cincinattis baseboll-lag gjorde så var Expert 2 mer 

skeptisk. Han menade att sådan träning absolut kan vara bra för synen men ifrågasatte 

dess effekt på praktiken för en målvakt. Han förklarade det så här: 

 

”I dont put a lot of time in drills that train the basic visual functions, it all has to be 

inbeded in a sport specific way. Like in dynavision, how often do you se goalies 

hitting diffrent lights on the ice, never. That baseball study has some flaws in the 

logic of how they did it. Correalation does not equal causation so you cant 

nessasarily say that the training was the only thing that improved the performance. 

There are more factors to it during that training period. And I have seen subsequent 

studies that call in to question how effective basic visual training is.” 

 

Ytterligare ett exempel han tog var användningen av Brock String. Snöret med bollar 

som atleten ska skifta fokus mellan för att träna Convergence och Divergence. Han 

menade där att målvakten i verkligheten följer något som rör sig. I denna övning går 

ögonen stegvis och blir därför inte relevant. De sportspecifika övningar han tyckte var 

bättre var exempelvis att förändra puckens synlighet. Starta på en enklare nivå genom 

att antingen använda en större puck eller måla den i en mer tydlig färg. Sen för att göra 
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det svårare måla pucken vit för att målvakten ska bli tvingad att anstränga sig mycket 

för att se pucken. Andra exempel för att träna på liknande sätt var att skriva symboler på 

bollar som målvakten ska fånga. Målvakten ska då läsa av symbolen innan bollen 

fångas. På så sätt måste målvakten fokusera blicken på föremålet. När det kommer till 

denna sorts träning menade Expert 2 att en tränares fantasi är vad som skapar 

möjligheter. 

 

När Expert 1 kom in på ämnet träning så var hans åsikter riktade mer åt de visuella 

funktionerna. Han använde mycket visuell terapi med kunderna i sin verksamhet med 

ögonträning. Han poängterade dock att denna sortens träning inte påverkar din normala 

synförmåga. Du kan inte träna dig för att slippa glasögon på detta sätt. En övning han 

nämnde för att träna Convergence var ”Pencil pushups”. Du håller då en penna framför 

ansiktet och drar den mot näsan. Ögonen vrids då inåt för att behålla fokus på pennan. 

Det efterliknar att en puck ankommer på liknande sätt och att ögonen vrids inåt för at se 

pucken. Ytterligare en metod gjordes med hjälp av speciella glasögon, förklaringen löd 

som följer: 

 

”A more thorough way is done by wearing glasses where one lens is red and the 

other is blue.  The user looks at 2 identical pictures, where one is red and the other is 

blue. The images are offset by increasing distances. The user must increase focus to 

bring the objects together..  repeated repetitions of this exercise can help improve 

Convergence. By reveraing the colors, the user merges the images by relaxing their 

eyes to improve Divergence.” 

 

Smooth Persuit uttryckte han kunde tränas genom att följa rörliga bilder eller objekt 

som rör sig i olika banor. Saccades kunde tränas genom ett ”datorspel” där pilar i olika 

riktningar dyker upp på skärmen en och en. Atleten använder pil-tangenterna för att 

trycka åt det hållen pilen på skärmen visar. När atleten hoppar från en pil till en annan 

används Saccades. Expert 1 nämnde även en träningsmetod för att ändra fokus från nära 

till längre bort. Det var så enkelt som att pendla mellan att fokusera på ett ord nära och 

ett ord längre bort. Det som tränas är att snabbt kunna se ordet klart. Det sista han 

nämnde var hand-öga-koordination i allmänhet viket kunde göras genom jonglering, 

fånga bollar och lampmetoden dynavision. 
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Expert 3 var lite mer fåordig i sammanhanget. Han pratade om att vara målvakt är 

träning i sig för ögat och dess förmåga att plocka upp information. Ju mer en målvakt 

tränar på att känna igen pucken i sin periferi desto bättre blir den förmågan. Han 

nämnde även träning för bättre fokus och uppmärksamhet för att bättre läsa av 

situationer. För bollsinnet trodde han även att kasta och fånga bollar har en positiv 

inverkan. Utöver det trodde Expert 3 inte på att träna specifika ögonfunktioner då de 

inte spelar in tillräckligt mycket. Hans motivering till det var följande: 

 

”Frågan är vilka av de övningarna som tränar det man verkligen vill träna på. Att 

träna Convergence t.ex. tror jag inte det minsta på för det använder du inte när du 

spelar hockey. När du ska börja convergera med ögonen är pucken så nära att det inte 

är aktuellt längre. Vi vet att motoriska rörelser inte kan gå från en typ av rörelse till 

en annan typ av rörelse. Man kan inte träna en sak och sen bli bra på nått annat. Man 

ska träna på det som är relevant vilket i detta fall kan vara att fånga bollar.” 

 

6.1.4.2 Analys 

Analyserna har mer och mer uteslutit de enskilda ögonrörelsernas inverkan för 

målvakten. Därmed bör de träningsmetoder som Cincinattis baseboll-lag använde 

ifrågasättas. Möjligt är dock att de har större effekt på baseboll än för en målvakt i 

ishockey. Expert 2 var dock kritisk till den studie som gjordes där då han menade att 

andra faktorer lika väl kunde ligga bakom den förbättring i resultat som skedde. Expert 

2 och 3 var även överens om att många av de övningar som påvisades i studien inte är 

relevanta för en målvakt då det tränar fel saker. Den övning av dem som skulle kunna 

ha inverkan på en målvakt är den så kallade Strobe Glasses. Det är glasögon som 

skimrar för att tidvis blockera målvaktens synfält. Övningen skulle vara bra för att 

atleten då fick fokusera på att plocka upp information tidigare och snabbare när de väl 

kunde. Det skulle då kunna användas i en målvakts fall för at träna på att uppfatta 

pucken i periferin under tuffare förutsättningar.   

  

Isället menade både Expert 2 och Expert 3 att mer sportspecifika metoder bör användas. 

En simpel metod som båda dessa experter nämner är att träna på att fånga bollar. Ett 

annat exempel från Expert 2 var att ändra puckens synlighet för att påverka målvaktens 

förmåga att se den. Det skulle kunna kopplas till den teori som Expert 3 har om att det 

är periferin som plockar upp information. Görs puckarna större blir det lättare att 
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detektera dem i periferin. När det känns bra kan progressioner ske stegvis genom att gå 

tillbaka till vanliga puckar och sedan vita puckar. Då måste målvakten koncentrera sig 

mer för att se puckarna. Just detta var även en av metoderna i Knudson och Klukas 

artikel (1997) om syn och visuell träning inom idrott. Exemplet var att använda bollar 

eller objekt som hade liknande färg som underlaget. På så sätt får målvakten fokusera 

mer för att uppfatta objektet. Just ishockey var ett exempel där vita puckar bör användas 

precis som Expert 2 pratade om.  

 

6.2 Målvakter 

 
6.2.1 Hur viktig är blicken och på vilket sätt? 

 

6.2.1.1 Resultat 

Målvakt 1 nämnde att den absolut är väldigt viktig. Han nämnde att det dock var lite 

nytt för honom då det inte har varit lika populärt förut. Han påstod ändå att det alltid 

funnits en tanke på att titta på pucken. Vad det innebär för honom och hur det kan tränas 

har inte varit lika självklart. Vid förfrågan om blickens betydelse vid det specifika 

skottillfället förklarar han det så här: 

 

”Nej men det är nästan allt egentligen. Genom din syn tar du ju in så mycket 

information. Och det är inte bara pucken utan även hur spelaren har sin 

kroppshållning och hur bladet ligger. Så när releasen kommer så vill man ha en aning 

om vart pucken ska komma och i vilken hastighet. Sen när väl pucken släpps vill 

man ha blicken på pucken.” 

 

Han fyllde i på just det sistnämnda att han ska kunna ha blicken med in i räddningen. 

Han kände inte att det gick att förlita sig helt på informationen som samlas innan 

skottet. Målvakt 2 hade liknande tankar där han också tyckte det var viktigt att försöka 

följa pucken hela vägen in i räddningen. Oavsett om det gällde räddning med handske 

eller kropp så var det viktigt för att sedan kunna följa pucken ut vid eventuell retur. Han 

nämnde dock precis som Målvakt 1 att blicken har en större betydelse och förklarade 

vikten av blicken som följande: 

 

”Jag skulle säga att det är den enskilt viktigaste faktorn. Just för att inte bara ha koll 

på puck och spelare utan även att alla förflyttningar leds av blicken. Så jag försöker 



  
 

39 

hela tiden överdriva blicken och det kan man se på video hur jag far och flänger med 

huvudet nästan.” 

 
Han fortsatte sedan på ämnet att läsa av skytten då han menade att han tittade en hel del 

på vart skytten tittar och hur han har bladet på klubban. Hur bladet är vinklat brukar 

kunna visa vart skottet kommer gå. Sedan kunde han se en del på kroppsspråk också där 

han lärt sig vissa rörelser som pekar på ett lågt eller ett högt skott exempelvis. Han 

poängterade att det framförallt blir viktigt när skytten kommer närmare. Då finns inte 

tiden till att läsa av puckbanan till skillnad från längre ut mot blålinjen där tid finns och 

avläsning innan skott inte är lika viktigt. Detta var även något som alla tre målvakter 

nämnde var en avgörande faktor i det hela. De åsikter Målvakt 3 har i ämnet skiljer sig 

en aning från de andra två. Han ansåg att det inte är något som är huvudfokus för 

honom längre. Det är dock vad som lägger grunden till allt i hans spel men han menar 

att det sitter. Han resonerade vidare så här: 

 

”Så det är väldigt viktigt. Men det är kanske inte det jag tänker på mest just nu. Men 

det är nog mer att man läser, för min känsla är att du inte alltid hänger med att se. Du 

läser mer kroppsspråk på skytt, hur han vinklar sin klubba. Sen lyckas man ju med de 

här räddningarna på grund av att man kollar på den.” 

 

Målvakt 3 var alltså lite mer osäker på delen efter avlossning och förmågan att se 

pucken där. Han menade att eftersom fokus ligger på pucken och skytten från innan så 

har han lärt sig att rädda på ren instinkt utan att kanske se pucken ordentligt.  

 

6.2.1.2 Analys 

Alla tre målvakter var eniga om att blicken är den viktigaste eller en av de viktigaste 

faktorerna för en målvakt i ishockey. Jämförs deras åsikter med Panchuk och Vickers 

studie (2009) om presumtiv och förutsägande metod så nämndes båda metoderna av 

målvakterna. De talade om presumtiv metod genom deras vilja att följa pucken med 

blicken in i räddningen. Studien av Panchuk och Vickers (2009) visade även att det 

fanns tillfällen där målvakterna korrigerade sin kropp under puckens färd. Detta visade 

alltså på presumtiv metod. Resonemangen som dykt upp under analysen kring periferi 

bör resultera i att målvakterna då reagerar på vad de ser i periferin. De korrigerar därför 
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handsken lite innan räddningen. Det målvakterna nämner om att de kan se pucken efter 

avlossninga handlar då sannolikt om att de ser den i periferin. 

 

De verkade dock anse att den förutsägande metoden var aningen viktigare då de inte 

alltid hinner med att följa med blicken. Alla tre pratade om att de letade efter signaler 

från skytten för att läsa av skottet. Något som styrde val av metod var avstånd till 

skytten. Var pucken längre ut ansåg de att tid finns för att kunna använda presumtiv 

metod. Kommer skytten närmare behövde de förlita sig mer på förutsägande. Återigen 

likt Panchuk och Vickers studie (2009) där förutsägande metod visade sig användas 

mest. 

 

Detta fokus målvakterna lägger på att läsa av skytt och klubba kan även kopplas till 

Quiet Eye. I studien av Panchuk och Vickers (2006) om Quiet Eye vid skott rakt 

framifrån så framkom först och främst att ju längre målvakterna hade fixerad blick på 

puck och klubba ju fler räddningar gjordes. Just området kring puck och klubba var 

området där målvakterna i studien fokuserade blicken. Det överensstämmer med den 

bild som Målvakt 2 hade av det. Han tyckte att det ibland gick att läsa av skyttens 

kroppsspråk men mest effektivt var att läsa av skyttens blad.  

 

6.2.2 Metoder för att se pucken 

 

6.2.2.1 Resultat 

Eftersom Målvakt 1 var ganska ny på ämnet så var han osäker på exakt hur han gjorde. 

Han hade försökt att göra det mer den sista tiden och menade att det förmodligen 

varierade. Ibland följde huvudet med mer i rörelsen och ibland var det endast ögonen 

som följde pucken. Just huvudrörelser var det nyaste för honom och han menade att han 

gärna vill ha centrerad blick. Han nämner dock en problematik med att tänka för mycket 

på det som löd på följande vis: 

 

”Passar det mig kanske man kommer anamma det mer. Det är ju lite så att om man är 

van att rädda på ett visst sätt så är det svårt att ändra. Det går så fort och ska man då 

tänka på vad man ska göra kan man tappa mycket tid. Så man vill ju gärna att allt ska 

komma naturligt.” 
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Just Head Trajectory finns även med i bilden som Målvakt 2 och 3 målar upp. De 

nämnde båda att fördelen med det är att synen är skarpast rakt fram. Båda upplevde 

också att det skapade en rejälare känsla i blick och räddning. Målvakt 2 fyllde i med att 

det inte blir samma fokus om han bara använder ögonen och dess muskler för att följa 

pucken. Head Trajectory upplevde han som bättre för att se tydligt och för att göra 

bättre avståndsbedömningar. När det kom till de situationer där Målvakt 1 och Målvakt 

2 upplevde att de inte hängde med pucken med blicken var de osäkra på hur det går till. 

De båda upplever att de kan se pucken bra nog för att göra räddningen ändå på något 

sätt. En fråga om den åsikt Expert 3 hade om att periferin har den viktigaste rollen 

ställdes till målvakterna. Målvakt 3 svarade så här: 

 

”Jo men jag förstår vad han menar. På nått sätt ser du den ju men exakt hur vet jag 

inte. För något gör ju att vi lyckas ta den.” 

 

Målvakt 2 kunde absolut tänka sig att han har rätt genom att andra faktorer än ögat kan 

hjälpa till att fånga upp information. Han var dock ganska bestämd när han sa att han 

helt klart kan se en puck från start till mål i vissa fall. 

 

Alla målvakter nämnde även skedet innan skottet som kritiskt. För att återkoppla till det 

så nämnde Målvakt 2 en annan metod som kanske mer sker naturligt. Det är hans egen 

erfarenhet av vad som kan hända vid olika förutsättningar. Han skannar med sin blick 

och upptäcker saker som göra att han kan utesluta vissa scenarior. På så sätt menade han 

att han skapar en bättre bild av vart skottet kommer gå. 

 

6.2.2.2 Analys 

Målvakterna pratade inte mycket om det enskilda ögats roll i att följa pucken. De var 

mer inne på att de följer pucken med hela huvudet, det vill säga Head Trajectory. De 

ville på så sätt gärna ha en centrerad blick på pucken för att se den så klart som möjligt. 

Det tyder på att grundrörelserna för ögat inte används av målvakterna. De förklarade 

även att de kan se pucken men de är osäkra på exakt hur. Resonemanget Benedetta med 

flera (2015) hade kring periferi kan här implementeras. De diskuterade att en atlet inte 

behöver ha klar syn på ett objekt för att kunna fånga det. Det kan räcka med perifer 

information för att göra den rörelse som krävs. Det målvakterna pratar om i att de är 

osäkra på hur de räddar pucken ibland kan vara just den perifera synen. 
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Anledningen till att de är osäkra på hur de räddar då de inte ser pucken är även att 

platsen för klar syn är för liten. En person kan bara se klart inom tre grader av synfältet 

(Kluka, 1991). På så sätt är det definitivt den perifera synen som är viktig oavsett sport 

(Knudson & Kluka, 1997). Framrörallt på de avstånd där tiden är begränsad reagerar 

ishockeymålvakter då på vad de ser i sin periferi. Om Head Trajectory skapar bättre 

eller sämre förutsättningar för att uppfatta saker i periferin är i teorin oklart. Däremot 

uppfattar målvakterna Head Trajectory som något som ger dem bättre kontroll på 

räddningar och klarare syn. 

 

Målvakt 2 och 3 nämnde även att de tittar på skytten för att genom egen erfarenhet sålla 

bort saker som inte kommer ske. Sannolikt kan det hänga ihop med faktumet att ett 

längre Quiet Eye ger större chans till räddning (Panchuk & Vickers, 2006). Får de 

tidigare och längre fixering på puck och skytt har de mer tid på sig att samla 

information om vart skottet kommer gå. Målvakt 3 nämner också att det fokus han får 

genom denna fixering kan ge honom någon form av tunnelseende. När det funkar känns 

det som att pucken går i slow motion. 

 

6.2.3 Hur tränas detta? 

 

6.2.3.1 Resultat 

Målvakt 3 menade att blicken tränas på isen ibland och då ofta i samband med 

målvaktsträning. Framförallt om det har gått dåligt ett tag pratade han om att den 

sortens träning är det han går tillbaka till. Däremot jobbade han inte med enskild 

ögonträning. Han nämnde istället att de brukar träna reaktioner för hela kroppen. Dock 

poängterade han att dessa övningar alltid börjar med blicken på något sätt. Här var ett 

exempel: 

 

”Exempelvis kör vi en övning med fyra koner i en kvadrat där man springer ut till 

den kona som nämns vid dess nummer. Och där är det viktigt att fästa blicken vid 

konan först och sen ta dig dit.” 

 

Målvakt 2 tränade inte något speciellt på Head Trajectory. Det handlade mer om att 

prata om det för att få med det bara. Vanligtvis användes heller inte jättemycket 

ögonträning. Han nämnde dock ett camp han varit på i USA där de fick testa och träna 
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det visuella. De testade bland annat djupseende och reaktioner och fick med sig 

övningar hem. Ett exempel var följande: 

 

”Det kunde vara en pingisboll med siffror på som man skulle läsa av när man 

fångade och så. Just för att träna samarbetet mellan öga och hjärna.” 

 

Ytterligare ett exempel var att föra fingrar i olika riktningar framför ansiktet och 

följa med blicken. Han upplevde dock inte att den sortens träning hade någon 

större inverkan på hans förmåga att se pucken. Det användes mer i syfte att få 

igång blick och fokus inför träning och match. Målvakt 1 använde sig inte särskilt 

mycket av ögonträning men använde på liknande sätt ögon-övningar för att 

komma igång med blicken inför träning och match. 

 

6.2.3.2 Analys 

Träning av blicken var alltså inte vanligt i någon av målvakternas fall. Den träning som 

gjordes hade mer med förberedelser att göra. Målvakt 2 nämnde dock att han hade testat 

träning för djupseende. Nämndes gjorde även att han inför match förberedde sina ögon 

genom att följa sitt finger i olika riktningar. Det bör innebära aktivering av några av de 

ögonrörelser Purves med flera (2004) introducerade, det vill säga Convergence, Smooth 

Persuit och Saccades. Målvakt 2 nämnde dock att han inte tyckte att det hade gett någon 

effekt för hans förmåga att följa pucken. Utöver det nämndes även en övningar med 

pingisbollar med siffror som ska läsas av. Övningen som kallades Strobe Glasses i 

baseboll-studien av Bench med flera (2012) gick ut på att utmana atleten i att se ett 

objekts bana mer osammanhängande. Denna pingisbolls-övning har inte samma princip 

men den skulle kunna ses ha samma syfte. Målvakten måste då inte bara försöka se 

bollen utan även försöka tyda en siffra under dess färd. På så sätt tvingas målvakten 

fokusera hårdare på objektet. 

 

I syftet att få en atlet att fokusera mer på ett objekt togs även ett övningsexempel i 

Knudson och Klukas (1997) artikel. Istället för siffror så användes olika färger på bollar 

eller objekt. Varje färg hade även ett tekniskt kommando som var relevant för den 

berörda sporten. Denna övning tränar på så sätt inte bara ögonen utan även hjärnan där 

beslut ska tas snabbt om rörelse utefter olika kommandon. 
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6.3 Jämförelse experter och målvakter 

 
6.3.1 Viktiga ögonfunktioner 

 

Både målvakter och experter var eniga om att ögon och blick är en av de viktigaste 

faktorerna för att vara en framgångsrik målvakt. Vid ett skott ansåg båda parter att 

blicken är en viktig faktor både innan skottet avlossas och under puckens färd mot 

målet. Alla målvakter och experter talade om presumtiv och förutsägande metod. Expert 

3 var dock mest inne på förutsägande metod och alla målvakter tyckte den var snäppet 

viktigare. Det överensstämmer med studien av Panchuk och Vickers (2009) om det där 

de också kommer fram till att förutsägande metod användes flitigast. En skillnad mellan 

experters och målvakters åsikt inom denna metod var dock vad de skulle fixera på. 

Experter trodde mer på en blandning av kropp och klubba på skytten medan målvakter 

fokuserade mer på endast klubban. Denna fixering likställs med Quiet Eye och studien 

av Panchuk och Vickers (2006) på det påvisade även denna position för fixeringen. Just 

den stunden innan skottet som målvakterna menar är till för att läsa av skytten är enligt 

Expert 2 och 3 deras Quiet Eye. 

 

När det kom till ögats funktioner så nämndes inte något kring det från målvakternas 

sida. Det var dock förväntat då de inte har den kunskapen om hur ögat fungerar. För att 

följa pucken var de mer inne på Head Trajectory. Experterna var oense i frågan där ett 

frågetecken från Expert 3 var om huvudrörelsen verkligen hinns med. Expert 3 syftar på 

detta då en huvudrörelse tar minst lika lång tid att förbereda som en ögonrörelse. 

Eftersom en människa som sagt enligt samma expert ser klart inom en grad, eller tre 

grader enligt Kluka (1991), så bör inte en huvudrörelse göra stor skillnad. Åtminstone 

inte i syftet att se pucken bättre under flygturen då den inte kommer vara inom detta 

spann.  

 

Två av målvakterna förklarade det som mer kontrollerat och ger bättre syn. Målvakt 2 

fyllde i med att det inte kändes rejält nog att använda endast ögonen. På det spåret var 

även framförallt Expert 3 som menade att det handlar om periferin. Med åsikterna från 

målvakterna och de numeriska bevis som Expert 3 hade för det så kan sannolikt de 

enskilda ögonrörelserna Convergence, Smooth Persuit och Saccades uteslutas i 

sammanhanget. Åtminstone dessa ögonrörelsers möjligheter till att ge målvakten en klar 

syn på pucken under dess färd. De numeriska bevis som syftas på är då de 
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tidsbegränsningar som rörelserna har och att en människa endast ser något klart inom 1 

grad av synfältet. 

 

6.3.2 Träningsmetoder 

 

Expert 3 nämnde att det egentligen inte behövs någon speciell metod utan att detta 

område tränas bara genom att vara målvakt. Målvakt 3 resonerade liknande där han 

menade att det är något som brukar tränas på isträningar. Detta var även något som alla 

målvakter hade i sin tanke rent allmänt när de spelade. Expert 2 pratade om att metoder 

på isen skulle kunna vara olika sätt att påverka puckens synlighet. 

 

Utanför isen nämnde samma Expert 2 att liknade träning utanför isen kan vara att fånga 

bollar med symboler på. Samtidigt som målvakten ska fånga bollen läses symbolen på 

bollen. Målvakt 2 var inne på exakt samma övning men med pingisbollar. Pingisbollar 

är sannolikt svårare då de är mindre och lättare. Målvakt 2:s förslag skulle därför kunna 

fungera som en progression på Expert 2:s övning. 

 

Målvakt 2 var även den enda som nämnde ögonträning i någon mån. Han ansåg dock att 

det inte hjälpte honom få bättre blick på pucken. Expert 1 var den enda av experterna 

som nämnde övningar för att träna ögonrörelser. Expert 2 och 3 ifrågasatte starkt dessa 

övningar då de inte tränar vad målvakten behöver. Ögonrörelser har även tidigare i 

analysen av ögonfunktionerna ansetts sakna relevans i skottögonblicket. Därmed bör 

även träning för dessa ögonrörelser kunna uteslutas i uppgiften att förbättra en målvakts 

möjlighet att rädda puckar. 
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7 Diskussion 
 

7.1 Frågeställning 1 

 

Denna studie har gjorts utfrån två frågeställningar. Den första frågeställningen lyder: 

Vilka funktioner hos det mänskliga ögat är viktiga för en ishockeymålvakts förmåga att 

se och reagera på puckar? Den teori och det resultat som framställts i studien kommer 

här att sammanfattas som ett svar på denna frågeställning.   

 

I teorin presenterades ögonrörelserna Smooth Persuit, Convergence, Saccades och 

Vestibulo-ocular movement. Utifrån resultat och tidigare forskning kan det fastställas 

att dessa ögonrörelsers medverkan i ögats förmåga att samla information om puckens 

bana är väldigt begränsad. Det handlar om höga hastigheter och korta reaktionstider 

som lägger förutsättningarna när en målvakt står inför ett skott. För att se ett objekt klart 

måste det ligga inom en till tre grader av synfältet. Ögonrörelser och huvudrörelser 

måste då matcha puckens hastighet hela vägen vilket alltså inte går. Tack vara det är det 

fysiologiskt tveksamt att målvakten kan se pucken klart under dess flygtur. En målvakt 

kan därför inte förväntas ”titta på pucken” i syfte att kunna följa den med blicken. 

Däremot kan dessa ögonrörelser vara aktiva i andra moment för en ishockeymålvakt. En 

av experterna nämnde exmpelvis att Smooth Persuit används när målvakten följer 

spelare på isen. Saccades används troligtvis bland annat vid passningar mellan spelare. 

En målvakt behöver även byta fokus i djupled i ett flertal olika scenarier där isåfall 

Vergence används. 

 

Däremot kan en målvakt förväntas se pucken under skottet ändå, dock med hjälp av den 

perifera synen. Expert 3 var inne på det och flera studier har påvisat att det måste bli 

periferin som har en avgörande roll. Huvudrörelser har enligt målvakterna, trots 

liknande begränsningar som ögonrörelser, en positiv inverkan på deras blick. Utan bevis 

kan då spekuleras i att huvudrörelser skapar bättre möjligheter för periferin att plocka 

upp information. En av experterna påtalade dock fler saker som Head Trajectory är bra 

för som framförallt att kunna se en eventuell retur direkt. Möjligtvis kan det vara sådana 

saker som gör att målvakterna upplerver en mer rejäl känsla vid användning av Head 

Trajectory. Men det målvakterna nämner om att de absolut kan se pucken från vissa 

avstånd handlar mer om att de ser pucken i periferin. 
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I resultat av den osäkra bild av i hur stor utsträckning en målvakt kan följa en puck 

tillämpas istället den förutsägande metoden. Åsikter från både målvakter och experter 

har visat vikten av att läsa av skytten innan skottet går. Fokus bör alltså läggas i god tid 

på puck och klubba för att detta ska vara möjligt. Denna fokusering eller fixering kan 

även kallas Quiet Eye. Ju längre Quiet Eye en målvakt har inför ett skott ju större är 

chansen för räddning. Detta är alltså en viktig funktion men kan inte klassas enskilt som 

en ögonfunktion. Flera experter menade att hjärnan och erfarenhet har viktiga delar i 

fenomenet. Expert 3 uttryckte även att det inte är ett existerande begrepp i den 

oftalmologiska världen. Slutsatsen blir att de ögonfunktioner som är viktiga för en 

ishockeymålvakt är den perifera synen och Quiet Eye, trots att det sistnämnda inte ses 

som en ren ögonfunktion. 

 

7.2 Frågeställning 2 

 

Den andra frågeställningen som finns i denna studie lyder: Hur kan en ishockeymålvakt 

träna upp dessa ögonfunktioner för att förbättra sin förmåga att rädda pucken? 

 

I och med avfärdandet av ögonrörelsernas betydelse bör heller inte träning av dessa 

hjälpa målvakten. Experter har även kritiserat det och en av målvakterna menade att det 

inte har någon verkan. Ögonrörelserna diskuterades dock ha en viktigare roll i spelet i 

det stora hela för målvakten. Därmed skulle sådan träning kunna ha positiv inverkan för 

en målvakt på det viset. 

 

Inga träningsmetoder specifikt för att upptäcka saker i periferin presenterades av någon 

respondent. Övningar som användes enligt en av experterna för att träna en målvakts 

visuella förmåga kan dock tänkas beröra periferi. Övningen som syftas på framförallt är 

att måla pucken vit för att göra det svårare för målvakten. Det stöttades även i en av 

studierna där just den övningen nämns. Lyckas målvakten uppfatta vita puckar kommer 

det sedan bli betydligt lättare att upptäcka de vanliga svarta. Liknande effekt skulle 

övningen Strobe Glasses kunna ha. Genom att försämra målvaktens förutsättningar att 

se måste målvakten anstränga sig för att uppfatta puckens bana. Likt med vita puckar 

blir det sedan betydligt lättare utan glasögonen. 

 

Några träningsmetoder för Quiet Eye påträffades inte av respondenterna. Det är kanske 

svårt att träna detta moment. Det blir eventuellt mer att bara prata med målvakter om att 
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momentet innan skottet är minst lika viktigt som själva skottet. Motiveras det med att 

det är väldigt svårt att hinna läsa av puckens bana efter avlossning så får de en förståelse 

för hur viktigt det är. Studierna för Quiet Eye samt två av målvakterna nämnde att mest 

signaler visar skytten vid sitt blad. Att prata med målvakten om att tidigt fixera på puck 

och klubba för att hinna samla väsentlig information om skottet skulle därmed kunna 

förbättra chanserna för räddning. Slutsatsen här blir alltså att målvakten tränar dessa 

ögonfunktioner genom att träna uppfattningsförmågan i periferin, vilket även tränas när 

puckar skjuts vid vanlig isträning och match.  

 

7.3 Metoddiskussion 

 

Med facit i hand så upplevs metoden för studien som rätt val. Åtminstone utifrån de 

förutsättningar som fanns för att göra studien. Det bästa hade möjligtvis varit att på helt 

egen hand göra studien. Det vill säga att utföra egna tester av målvakternas visuella 

förmåga. För att göra detta behövs dock speciella tekniska hjälpmedel som författaren 

inte hade kunnat ha tillgång till. Att istället intervjua personer som har kunskap inom 

ämnet och har gjort studier på det själv känns som det bästa sättet utefter 

förutsättningarna. 

 

Att påstå att dessa intervjuer skapade en mättnad på data känns dock inte korrekt. 

Experterna som intervjuades gav olika syn på ämnet. Intervjuer med fler experter hade 

möjligtvis tagit fram fler åsikter eller bekräftat en av åsikterna mer. Med det i åtanke 

skulle fler intervjuer eventuellt ha skapat ett tydligare resultat. 

 

Något som inte föll väl ut var kontaktprocessen för målvakterna. Som nämnt i 

metoddelen så kontaktades målvaktstränare i författarens bekantskapskrets för att få 

kontakt med målvakterna. Denna mellanhand som blev tränarna skapade en lång 

fördröjning innan intervjuerna kunde genomföras. Detta skapade förseningar för 

uppsatsens resultatdel och blev därmed ett stressmoment. Hade studien gjorts om hade 

därför en direkt kontakt med målvakterna försökt att tas för att snabba på den processen. 
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7.4 Vidare forskning 

 

Detta avsnitt lämpar sig med att börja med ett citat från Expert 3. 

 

”Men sen kan vi inte allting om det här, vi vet inte hur det verkligen går till. Du får 

helt enkelt avsluta uppsatsen med några frågor för vissa grejer kan vi helt enkelt inte 

att svara på.” 

 

Det här ämnet är inte helt utforskat ännu. Det studien kommer fram till är inte det 

slutgiltiga svaret. Det som fastställts här är vad experter tror sker i denna situation. 

Exakt hur ögat fungerar kan ännu inte förklaras. 

 

Vidare forskning skulle därför kunna vara studier på hur periferi och huvudrörelser 

arbetar tillsammans. Kan en huvudrörelse skapa bättre möjligheter för att uppfatta saker 

i periferin är en bra forskningsfråga. Om ögonrörelser är med i bilden på nått sätt är 

även fortfarande möjligt. Till exempel en liten bit på vägen eller om de har chans att 

hjälpa periferin plocka upp information. En av experterna påtalade dock att de tekniska 

hjälpmedel för att se exakt hur ögat agerar inte finns i nuläget. En sådan studie ligger då 

kanske lite längre fram i tiden. 

 

Likt den studie Cincinattis basebollag gjorde skulle kunna genomföras även på 

målvakter. Ett antal målvakter skulle kunna göra olika sorters ögonträning, vissa mer 

ögonrörelser och andra mer fokuserat på periferi och målvaktslika övningar. På så sätt 

skulle en utvärdering eventuellt kunna göras för att se vilka metoder som fungerar bäst. 
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8 Sammanfattning 
 

För att samanfatta denna studie så kom den i det stora hela fram till att en målvakt inte 

kan följa pucken med blicken i bokstavlig mening. Detta på grund av de få grader som 

vi ser skarpt inom. Eftersom ögonrörelser inte klarar av att hinna med och sannolikt 

heller inte huvudrörelser så kommer pucken vara utanför dessa grader. Istället blir det 

genom periferin som målvakten kan ha ”blicken på pucken”. Minst lika viktigt är också 

att samla information från skytten innan skottet avlossas. Detta görs genom en fixering, 

även kallat Quiet Eye, på pucken och skyttens klubba. 

 

Hur detta tränas gick inte att fastställas på samma sätt. Ingen träning som nämns har 

bevisats ge resultat. Det som har diskuterats kunna göra nytta är träning för att utmana 

eller underlätta för målvakten att upptäcka pucken i periferin. En konkret metod som 

tagits fram är, för att utmana, att måla pucken vit. För att underlätta kan pucken även 

göras mer synlig genom tydliga färger eller en större puck. Ett faktum för hela studien 

är dock att dessa resultat inte är några slutgiltiga svar på frågeställningarna då tillräcklig 

kunskap ännu inte finns. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Experter 

 

Hur viktig är målvaktens ögon och syn för att rädda puckar? 

 

Vilka funktioner i ögat är aktiva i denna uppgift och därmed viktiga? 

 

Kan dessa funktioner styras och påverkas av målvakten? 

 

Finns det några begränsningar för vad ögats funktioner klarar av? 

 

Vad innebär detta rent taktiskt, vad bör fokus ligga på hos målvakten för att nå 

framgång? 

 

Är dessa funktioner träningsbara? 

 

Om ja, hur kan dem tränas? 

 

 

Målvakter 

 

Hur viktig är blicken när du räddar och på vilket sätt? 

 

Vilka krav upplever/tror du det sätter på dina ögon? 

 

Upplever du att din visuella förmåga har begränsningar? 

 

Om nu blicken är så viktig, hur gör du för att träna den? 

 

 

 


