
Stra!sparkar i fotboll kräver
 mental träning 

”Om en psykolog kan hitta 
ett sätt att lösa det blir vi 
väldigt, väldigt glada”

Lotteri eller mental styrka? Me-
ningarna går isär när det gäller 
att avgöra fotbollsmatcher på 
stra!sparkar. Att det är fråga om 

lotteri kan direkt avfärdas. Varför lägger 
man då tid på att träna stra!sparkar och 
att utse vilka som ska slå stra!arna om det 
ändå är slumpen som avgör? Den allmän-
na uppfattningen är numera att det inte 
är ett lotteri, utan frågan är om det går att 
träna. Inför den direkt avgörande matchen 
i höstas mellan Sverige och Portugal för en 
plats i fotbolls-VM i Brasilien 2014, me-
nade landslagsspelaren Anders Svensson 
att stra!sparkar inte har någonting med 
träning att göra: ”Det handlar helt om det 
mentala.” 

Portugals förbundskapten var dock inne 
på en annan linje, hans spelare hade tränat 
på stra!sparkar i en vecka och var förbe-
redda inför ett eventuellt avgörande på 
stra!ar. 

Vid VM i fotboll i somras gick fyra matcher 
i slutspelet till stra!avgörande. Av de 36 
stra!arna resulterade 26 i mål (72 pro-
cent). Under gruppspelet, där stra!sparks-
avgörande inte förekommer, gjordes 12 mål 
på 13 stra!ar (92 procent). Skillnaden på 
20 procentenheter kan säkert förklaras på 
olika sätt, men det mesta tyder på att det är 
ett mentalt fenomen. Vid stra!sparksavgö-
rande är varje stra!spark av betydelse. En 
miss kan betyda förlust och därmed sätts 
den mentala styrkan på prov. Stra!skyttar-
na måste kunna hantera de distraherande 
tankarna och obehagliga känslorna som 

oftast in"nner sig inför ett eventuellt miss-
lyckande. I stället för att fokusera på vad 
som ska göras, det vill säga processen, går 
tankarna till utfallet ”Jag måste göra mål” 
eller ”Jag får inte missa.” Nederländer-
nas landslag hade tränat på stra!sparkar, 
men när det var dags för ett avgörande på 
stra!sparkar i semi"nalen mot Argentina, 
var det två av de uttagna spelarna som inte 
klarade den psykiska pressen och backade 
ur och Nederländerna blev utslaget. 

Går det att träna på att lägga stra!ar? 
Ja, men hur är en annan fråga. Englands  
landslag har ett dystert facit. England 
har blivit utslaget sex gånger av sju efter 
stra!sparksläggning i EM- och VM-slut-
spel. Roy Hodgson, Englands för-
bundskapten, kommenterade detta 
på följande sätt efter det att laget 
hade kvali"cerat sig till VM 2014: 
”Om en psykolog kan hitta ett sätt 
att lösa det blir vi väldigt, väldigt 
glada.” Senare meddelade Hodg-
son att han endast kommer att ta upp det-
ta om laget går till slutspel. Han är dock 
mycket medveten om att det är den psy-
kologiska aspekten som är den viktigaste 
vid stra!sparksavgörande: ”Det är pressen 
och inte skickligheten som är avgörande. 
Det handlar om spelarnas personlighet, de-
ras självförtroende och förmåga att avskär-
ma sig från nästa dags tidningsrubriker.” 
England ställdes aldrig inför utmaningen 
att bemästra ett stra!sparksavgörande då 
de inte gick vidare från gruppspelet.

Det gäller alltså att vara helt och hållet 

fokuserad på att slå stra!sparken. Så här 
kan den mentala träningen utföras: Måla 
upp situationen av den perfekta stra!spar-
ken i tankarna och öva på detta till dess att 
den mentala bilden automatiskt dyker upp. 
Den mentala träningen ska kompletteras 
med den fysiska. Slå en stra! i slutet av trä-
ningen då tröttheten motsvarar den trött-
het man känner efter 120 minuters spel. 
Då får man den situation som mest liknar 
den som man tränar för. Att slå 10 stra!ar i 
följd på träning är helt meningslöst.

Enligt en psykologisk studie av stra!-
sparksavgöranden bör det konkreta bete-
endet vid en stra!spark gå till på följande 
sätt: Gå lugnt fram från mittlinjen av pla-
nen till stra!punkten, lägg bollen på plats 

och backa långsamt bakåt med blicken på 
målvakten. Stå några sekunder i utgångs-
positionen och utför sedan stra!sparken i 
enlighet med den mentala träningen. Vid 
ett positivt resultat ska man med kropps-
språk signalera glädje mot lagkamraterna, 
vilket peppar de följande stra!skyttarna.

Det viktigaste är alltså att träna mentalt; 
det räcker inte med en intellektuell insikt 
om vad man ska fokusera på. Med mental 
träning kan man förbättra e!ektiviteten vid 
stra!sparksavgöranden och minska obe-
haget hos dem som ska slå stra!arna.
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