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Tack! 

 

Ett stort tack till alla elever som ställde upp på undersökningen. Utan er så hade 
det aldrig gått. 

Till all personal på idrottsgymnasierna: lärare, rektorer och tränare, tack för ert 
deltagande, er tid och entusiasm.  Tack också till alla som hjälpt till att vaska fram 
allt lämpligt material; personalen på Riksidrottsförbundet, Svenska golfförbundet 
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Ett stort tack till min handledare Per-Olof Eriksson för vägledningen och stödet – 
andra gången gillt. Peter Hassmén – tack för din insats och din kunskap.    
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av lärdom - och tuff mental träning...  

Men främst måste jag tacka mina nära och kära Daniel, Patrik, Laila och Anne 
samt min familj som möjliggjort uppsatsen. 
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Mental träning och unga elitidrottare  

Behovet och nyttan för framtidens idrottsproffs  
 

Sebastian Cordova 
   

Syftet med undersökningen var att identifiera det upplevda behovet 
och nyttan av mental träning under tävlingssammanhang, för golf- och 
tennisgymnasieelever. En webbaserad enkät skickades till 258 elever 
och 154 svar inkom. Resultaten visade att eleverna som inte hade 
mental träning på utbildningen önskade i stor omfattning att det skulle 
ingå i deras utbildning och de ansåg att de skulle ha nytta av det under 
tävling för att förbättra sina prestationer eller resultat. Detsamma 
gällde för eleverna som hade mental träning på sin utbildning. 
Färdigheterna koncentration, uppmärksamhet, kontroll av 
känsloreaktioner, kontroll av laddning, upphetsning och vaksamhet, 
samt sätta upp mål skattades högre de gångerna eleverna tävlade och 
lyckades än de gångerna då de misslyckades. Färdigheterna ansågs 
påverka prestationen och resultatet i hög grad vid 
tävlingssammanhang. Eleverna som satsade på en professionell karriär 
och som hade börjat med mental träning vid 15 årsålder eller tidigare 
hade mest nytta av den mentala träningen på utbildningen. Mental 
träning föreslås ingå tidigare i idrottsträningen och utbildningen för att 
idrottare ska prestera ännu bättre.  
 
 

Riksidrottsförbundets statistik (2005) visar att idrott utgör en del av mångas vardag i 
Sverige. En enkätundersökning visade att i åldersgruppen 7-70 år motionerade 75 
procent minst en gång i veckan. Av dessa tävlade 77  procent i någon form av 
organiserad typ av idrott minst en gång i månaden eller oftare. År 2005 spelade 625 000 
svenskar tennis och/eller golf minst en gång i månaden. Över hälften av dem deltog i 
någon form av organiserad tävling minst en gång i månaden eller oftare i sporterna golf 
och tennis (Riksidrottsförbundet, 2005).  Hälften av alla ungdomar i åldern 16-18 år 
tränade och/eller tävlade i någon form av idrott och över 80 procent tränade 2-3 ggr i 
veckan eller oftare. Av dem tävlade och tränade tolv procent tennis och golf 
(Riksidrottsförbundet (2), 2005).  
 
För att möjliggöra för elitsatsande ungdomar att satsa på sin idrott samtidigt som 
studierna inte försummades beslutade Sveriges riksdag år 1980 att godkänna 
specialidrott som eget ämne i gymnasieskolan. Den intensiva satsningen brukar påbörjas 
i allmänhet mellan 16-18 årsålder, under gymnasietid, med hög variation mellan olika 
sporter (Riksidrottsförbundet (3), 2005). Idrottsgymnasier finns i tre olika formationer: 
riksidrottsgymnasier med elevintag på riksnivå, regionala idrottsgymnasier som drivs av 
kommuner inom en viss geografisk region, ofta i samarbete med andra aktörer, och 
lokala idrottsgymnasier som drivs av kommunen för kommunens egna elever. 
Idrottsgymnasierna är till för ungdomar som idrottar på elitnivå (Riksidrottsförbundet, 
2007).  År 2007 fanns det uppskattningsvis 410 golfelever och 160 tenniselever på 
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idrottsgymnasier i Sverige. (Svenska golfförbundet, 2007; Svenska tennisförbundet, 
2007). 
 
Mental träning och elitidrottare 
Det finns en rad stabila faktorer som utmärker elitidrottare från idrottare på lägre nivåer. 
Elitidrottare och framgångsrika atleter har konsekvent visat sig använda vissa speciella 
psykologiska färdigheter i högre utsträckning än andra idrottare. Dessa färdigheter har 
troligtvis bidragit till deras höga prestationer. Följande mentala aktiviteter är 
utmärkande för elitidrottare: visualiseringsförmåga, positivt självpratande (self talk), 
uppmärksamhetsfokusering, koncentrationsförmåga, kontrollerande av ångest och 
aktivitetsnivå och målsättningsförmåga (Williams, 2006). Visualisering är en kognitiv 
process som innebär att föreställa sig något för sin inre syn, att i medvetandet framkalla 
eller återskapa en upplevelse med hjälp av sinnena. Genom att använda positivt 
självpratande för sitt inre och positiva upprepningar åstadkommer man ett positivt 
tänkande (Hassmén, Hassmén, Plate, 2003). Medvetandets fokusering på något kallas 
uppmärksamhet. Funktionen innebär att människor kan inrikta psykisk aktivitet mot en 
viss företeelse både inom och utanför den egna individen (Egidius, 2002). 
Koncentration definieras som inriktandet och kvarhållandet av uppmärksamheten på en 
aktivitet eller viss typ av information (Nationalencyklopedin, 2007). Ångest är en 
känsloreaktion som somatiskt upplevs som ett slags spänning, uppladdning, åtsnörning 
eller tryck i kroppen och som psykiskt kan variera i styrka. Styrkan kan handla om allt 
från lätt ängslan till en oro till stark fruktan, skräck eller panik (Egidius, 2002). Två 
olika typer av ångest kan urskiljas. Hassmén, Raglin och Lundqvist (2004) refererar till 
Spielbergers uppdelning av ångest; trait och state. Trait anxiety är ångest som är en 
stabil ångestnivå som personer upplever och är inte situationsutlöst. Personlighetsdrag 
är nära förknippade med trait anxiety. Om en hög trait anxiety finns kan man tolka 
omgivningen överdrivet hotfull. Den andra formen av ångest kallas för state anxiety. 
Denna definieras som subjektiva upplevelser av oro och spänning åtföljda av, eller 
associerade med aktivering eller retning i det autonoma nervsystemet (Hassmén, Raglin, 
Lundqvist, 2004) och är situationell ångest (Hassmén, Hassmén, Plate, 2003). 
Aktivering är ett kroppsligt tillstånd som kännetecknas av anspänd uppmärksamhet, 
ökad vakenhet och vaksamhet eller emotionell upphetsning, eller en kombination av 
båda processerna (Egidius, 2002). Mål är att nå fram till en särskild skicklighetsnivå 
inom en viss arbetsuppgift, vanligen inom en särskild tidsgräns (Williams, 2006). Av de 
psykologiska faktorerna som används av elitidrottare är: uppmärksamhetsfokusering, 
koncentrationsförmåga, kontrollerande av ångest och aktivitetsnivå och 
målsättningsförmåga, direkt kopplade till att underlätta det psykologiska fenomenet, 
flow (Carr, 2005). Begreppet flow är ett sinnestillstånd som är förknippat med 
enastående prestationer (Hassmén, Hassmén, Plate, 2003). Termen syftar på det flyt 
som visar sig i en ökad medvetandenivå och total koncentration där den direkta följden 
upplevs som en intensiv lyckokänsla och upplevelsen av total målmedvetenhet (Egidius, 
2002).  
 
Mental träning 
I Nationalencyklopedin (1995) definieras träning som en aktivitet inom idrott som avser 
öka prestationsförmågan. Resultatet av träningen leder till att människokroppen 
anpassar sig till den aktivitet som den utsätts för. Begreppet träning har en utbredd 
mening och inbegriper allt från barns motoriska lek till motions- och elitträning. 
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Innehållet i träningen kan vara: konditions-, styrke-, rörlighets-, koordinations- och 
mental träning. I inledningen av 1900-talet uppkom ett ökat vetenskapligt intresse för 
hur psykologiska processer påverkar idrottsaktiviteter. Det dröjde dock ända till 1970-
talet innan begreppet mental träning fick en allomfattande spridning. Mental träning har 
mest tillämpats inom idrotten (Nationalencyklopedin, 1995). Kritik har riktats mot 
begreppet mental träning då det inte finns någon egentlig allmän vedertagen definition 
(Driskell, Copper, Moran, 1994). Mental träning är ett samlingsbegrepp för en rad olika 
tekniker och metoder. Här ingår användningen av mentala övningar som syftar till att 
utveckla de psykologiska färdigheterna som exempelvis koncentrationsförmågan, 
uppmärksamhet etc. Även mentala övningar som ökar prestationen ingår i begreppet, 
som exempel kan nämnas visualiseringsövningar (Hassmén, Hassmén, Plate, 2003). 
Visualiseringsövningar och minnesövningar har visat sig aktivera hjärnregioner i motor 
cortex som är aktiva under själva utförandet av rörelsen (Nyberg, Petersson, Nilsson, 
Sandblom, Åberg, Ingvar, 2001; Lotze, Montoya, Erb, Hülsmann, Flor, Klose, 
Birbaumer, Grodd, 1999).  
 
Effekterna av mental träning 
Mental träning har visat sig ha en positiv påverkan på idrottares prestationer (Hassmén, 
Hassmén, Plate, 2003). Bar-Eli, Dreshman, Blumenstein och Wienstein (2002) visade i 
en studie att regelbunden träning och ett tre-stegsprogram med mental träning under 14-
veckors tid ökade prestationen på simmare, till skillnad mot en kontrollgrupp som 
utöver sin vanliga träning också fick lära sig avslappning. En annan interventionsstudie 
(Robazza, Pellizzarib, Haninc, 2003) utförd på elitidrottare i olika sporter visade att 
individualiserade övningar i form av självreglerande strategier av känslor och 
kroppsliga sensationer förbättrade prestationen. En metaanalys av forskningsresultat 
från olika studier visade att mental träning hade en positiv och signifikant effekt på 
prestation. Den positiva effekten av den mentala träningen var beroende av vilken typ 
av uppgift som skulle utföras, intervallet mellan träning och prestation och längden av 
den mentala träningsinterventionen (Driskell, Copper, Moran, 1994).  
 
En hel del tränare och idrottare tror att psykologiska färdigheter endast kan läras ut till 
idrottare på elitnivå och att dessa tekniker bara kan hjälpa till att finslipa förmågor hos 
dem som redan är högpresterande. Williams menar att detta är felaktigt. Om idrottarna 
redan som nybörjare lär sig att sätta upp realistiska mål, öka självförtroendet, visualisera 
framgång och att reagera konstruktivt, kan man räkna med att deras prestationer och 
personliga framsteg utvecklas snabbare än prestationen och de personliga framstegen 
hos idrottare som inte får den mentala träningen. Den ideala tiden för att starta med 
mental träning är i samband med att idrottaren börjar träna sin idrott eller sport 
(Williams, 2006). 
 
Ottley (2000) undersökte attityder och kunskapsnivån på elitidrottare och tränare på 
Trinidad och Tobago gällande idrottspsykologi. En majoritet (70 procent) av tränarna 
och idrottarna ansåg sig ha brister i idrottspsykologisk kunskap och uttryckte en önskan 
om att arbeta med idrottspsykolog (Ottley, 2000). En kartläggning av 
idrottspsykologiska resurser och framtida behov i Sverige inom elitidrott (Kenttä, 
Fallby, Hassmén, Lundquist, 2006) visade att förbundskaptener tyckte sig ha medelgoda 
kunskaper i mental träning. Nästan alla förbundskaptener (96 procent) trodde på träning 
av mentala färdigheter som utvecklingsmöjlighet för idrottare i landslaget. De uttryckte 
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en önskan om att få arbeta med idrottspsykologiska frågor i större utsträckning än vad 
de faktiskt gjorde eller fick göra. Hanterandet av stress, att vara fokuserad på rätt saker 
och att främja ett gott självförtroende angavs som idrottspsykologiska teman som 
elitidrottare skulle behöva arbeta med enligt förbundskaptenerna. De ansåg att det fanns 
ett stort behov av idrottspsykologisk utbildning inom landslaget bland såväl ledare som 
idrottare (Kenttä et. al).  
 
Golf och mental träning 
Wetterstrand (1998) visade i en undersökning att elitgolfspelare i Sverige använder sig 
av preshot routines, förberedande rutiner inför ett golfslag. Preshot routines är vanligt 
förekommande i flera sporter och betyder att man förbereder sig likadant inför varje 
slag. Resultaten från studien stämde överens med tidigare resultat i ämnet. Rutinerna 
skapade trygghet, ökade koncentrationen, reducerade negativa tankar, effektiverade 
tekniken och höjde prestationen (Wetterstrand, 1998).  Ytterligare en studie av 
elitgolfspelares användning av mental träning (Christensson, Hedlund, 1999), av 
spelares kognitiva processer före, under och efter ett golfslag visade att alla spelare 
skapade känslor och även inre bilder som de sedan fokuserade på under 
prestationstillfället. Ofrivilliga negativa tankar hade en negativ effekt på prestationen. 
Resultaten visade också att golfspelarna tränade mycket i hög kontextuell inferens. Med 
detta menas att idrottaren tränar i samma miljö och på samma sätt som där prestationen 
ska utföras vilket har visat sig ge goda resultat för prestationen i tidigare studier 
(Christensson, Hedlund, 1999). En undersökning av Sveriges hundra bästa golfspelare 
visade att de bättre spelarna använder sig i högre utsträckning av mental träning särskilt 
i samband med tävling. De flesta spelare använder sig av preshot routines under 
tävlingssammanhang och nästan lika många gör det i samband med träning. Bättre 
rankade spelare har även satt upp mål för sitt spelande (Wetterstrand, 1995).  Resultaten 
överensstämmer med Beauchamps (1996) som i en undersökning visade att preshot 
routines är oumbärliga för topprestationer hos PGA-tourens professionella golfspelare. 
De bästa puttningsresultaten visade sig vara intimt förknippade med självförtroende, 
uppgiftsfokusering och visualisering. Dessutom använde spelarna mentala strategier och 
planer inför och under tävlingssammanhang. Studiens resultat gav ytterligare stöd åt att 
toppgolfspelare använder sig av mentala tekniker som underlättar flow (Beauchamp, 
1996).    
 
Tennis och mental träning 
Rahahleh och Al-Kahayyat (2001) studerade betydelsen av mental träning för placering 
och fart på tennisspelares servar. Resultaten visade att spelare som endast tränade fysisk 
träning av serve var de som utvecklade högst fart på serven. De spelare som tränade 
fysisk träning och mental träning i form av visualisering och modellering (se andra 
serva på videofilm) var de som hade bäst resultat på placering av servar. Forskarna 
rekommenderade att för bästa inlärning så skulle mental träning kombineras med fysisk 
träning (Rahahleh, Al-Kahayyat, 2001). Ytterligare en studie (Scott, Scott, Howe, 1998) 
mätte tennisspelares returkapacitet i form av förutseende av servar. De returnerande 
spelarna fick se videosekvenser och gissa vilken typ, djup och bredd servarna hade. 
Efter träningsfasen fick de på tennisbanan returnera servar. Interventionen visade sig 
förbättra prestationen och förutseende av servemottagandet (Scott, Scott, Howe, 1998). 
De Francesco och Burke (1997) gjorde en undersökning på 115 professionella 
tennisspelare under en stor turnering i USA där det visade sig att den mest använda 
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mentala strategin var visualisering. Även förberedelser som avslappning, målsättning 
och self talk användes inför serve och returtagande. Spelarna angav att motivation att 
tävla, bevarande av koncentration genom en hel match samt självförtroende påverkade 
deras prestationer avsevärt. Självförtroende och fansens beteenden påverkade de 
kvinnliga spelarna mer än de manliga. Bättre rankade spelare hänvisade sina 
prestationer till psykologiska faktorer signifikant mer än lägre rankade spelare. De 
professionella tennisspelarna ansåg att en idrottspsykolog eller mental tränare borde lära 
ut och vara ansvarig för att lära atleter prestationshöjande strategier (De Francesco, 
Burke, 1997).  
 
Syfte 
Idrottsprestationer innehåller en komplex uppsättning kognitiva, emotionella och 
motoriska responser som har blivit inlärda genom tidigare erfarenheter. Det viktigaste 
utfallet av dessa visar sig under tävlingsförhållanden (Suinn, 2005). Tanken med 
idrottsgymnasier är att möjliggöra för elitidrottande ungdomar att studera och samtidigt 
ägna sig åt sin idrott. Att ta reda på vilken nytta och behov som kan finnas av mental 
träning som påverkar framtida idrottare på elitnivå var därför mycket angeläget. 
Undersökningens syfte var att identifiera det upplevda behovet och nyttan av mental 
träning hos idrottsgymnasieelever under tävlingssammanhang, i sporterna: tennis och 
golf.  

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Två individsporter valdes för att försöka minska gruppsykologiska inverkningar på 
prestationerna under tävling. Rektorerna på 18 auktoriserade golfgymnasier och 10 
tennisgymnasier tillfrågades om de ville att skolans elever skulle delta i studien. Av 
dessa deltog 19 gymnasieskolor i undersökningen, 12 golfidrottsgymnasier och 7 
tennisidrottsgymnasier. Idrottsgymnasieelever i åldern 15-23 år medverkade i 
undersökningen. Totalt ingick 269 elever (192 golfelever och 77 tenniselever). 
Anonymiteten och sekretessen var oerhört viktig för att få eleverna att ställa upp, 
särskilt med tanke på att gruppen var så lätt att identifiera, och att vissa kanske är eller 
kommer i framtiden att bli offentliga personer. Det individuella deltagandet var frivilligt 
även om rektorerna tackade ja till deltagandet. 
 
Material  
En egenkonstruerad webbaserad enkät, som avsåg att mäta den individuelle idrottarens 
upplevelse av nyttan och behovet av mental träning*, användes (bilaga 1 och 2). 
Dessutom ingick en del skattningar av psykologiska färdigheter när idrottaren 
misslyckades vid tävling och lyckades vid tävling. Begreppen operationaliserades något 
annorlunda för att passa in i sportsammanhangen och försöka använda ett liknande 
språk som målgruppen. De psykologiska färdigheterna som ingick var de som nämndes 
av Williams (2006) och som elitidrottare använde sig av och också sammanföll med 
begreppet flow. Frågorna innehöll en del demografiska data som eventuellt kunde 
påverka hur idrottarna förhöll sig till mental träning. Enkäterna såg nästan likadana ut 
för de olika sporterna, förutom att vissa frågor ändrades till att passa de olika sporterna. 

                                                 
* Definition enligt Hassmén, Hassmén, Plate 2003.  
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Detta gjordes med tanke på att de olika sporternas tävlingsmoment ser annorlunda ut. 
Varje skola fick en särskilt kodad länk som kunde förhindra eventuella felkällor och då 
frångicks problemet med att en skola skulle skicka in för många svar. Poängsättningen 
angavs på en skala som gick från 1 för det lägsta värdet (ex. mycket negativ) till 5 (ex. 
mycket positiv) för det högsta värdet. Frågorna med påståenden kring mental träning 
och elevernas prestation och resultat när de lyckades eller när de misslyckades, 
poängsattes efter en fyrgradig skala (1-4). Svaret ”stämmer inte alls” poängsattes med 1 
som var det mest nekande svaret, till 4 som var det mest instämmande, för ”stämmer 
precis”. De frågorna där ålder eller procent angavs poängsattes efter det angivna värdet. 
Alla statistiska uträkningar utfördes med statistikprogrammet SPSS version 15 (2006) 
och den aktuella signifikansnivån var på 95 procent. 
 
Procedur  
Alla skolor som vid tillfället var auktoriserade idrottsgymnasier för golf och tennis 
ingick i studien. Dessa hade länkar på sporternas respektive förbunds hemsida (2007-
02-01). De olika stegen i processen var: 

• Steg 1: Alla rektorer fick ett mail med information om studiens syfte och 
upplägg, och en förfrågan om deras skola var intresserade av att delta. 
Rektorerna fick en vecka på sig att svara. Efter fyra dagar kontaktades de skolor 
som inte svarat per telefon. 

• Steg 2: De rektorer som tackat ja, fick ett nytt mail. Skolpersonalen ombads 
samla in berörda elevers e-postadresser och skicka dem till författaren. De fick 
nio dagar på sig att skicka e-postadresserna. 

• Steg 3: Ett mail med kort information och länk till webbenkäten skickades till 
elevernas e-postadresser. De hade 14 dagar på sig att svara på enkäten.  

• Steg 4: Efter sju dagar skickades en första påminnelse till eleverna att svara på 
enkäten. I samband med det skickades ett annat mail till skolpersonalen där de 
ombads påminna och uppmana eleverna att svara på enkäten. 

• Steg 5: Sista påminnelsen till eleverna skickades tre dagar innan slutdatum för 
svarstiden. Därefter raderades alla e-postadresser. 

  

Resultat 
 
Av de tilltänkta gymnasieskolorna (30 stycken) var det två golfskolor som inte hade 
fungerande länkar via golfförbundets hemsida (2007-02-01), och därmed ingick de inte i 
undersökningen. Alla tennisgymnasieskolorna som hade länkar från tennisförbundets 
hemsida ingick i studien. Bortfallet för de tillfrågade skolorna var tre golfskolor som 
inte svarade, och tre golfskolor som tackade nej. För tennis var det en skola som tackade 
nej, en som inte svarade och ytterligare en som inte kunde hålla tidsramarna och därmed 
ströks från deltagandet. Det angivna skälet till att skolor tackade nej var antingen på 
grund av tidsbrist, eller att många tyckte att eleverna redan hade många enkäter att svara 
på och skolledningen ville inte belasta dem ytterligare. Totalt skickade skolpersonalen 
in 269 elevers e-postadresser. Av dessa var 11 stycken inte giltiga adresser. 258 elever 
fick e-post utskickat med länk till enkäten.  
 
182 (71 %) golfelever och 76 (29 %) tenniselever ingick i studien. Den totala 
svarsfrekvensen var 154 (60 %) svar; 106 (58 %) för golfeleverna och 48 (63 %) för 
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tenniseleverna. Skillnaden mellan de olika sporternas procentuella svarsfrekvenser var 
inte statistiskt signifikanta. 105 (69 %) män och 49 (31 %) kvinnor svarade på enkäten. 
Av de 154 idrottseleverna som svarade hade 112 stycken (73 %) för avsikt att satsa på 
en professionell karriär inom sin sport och 42 stycken (27 %) svarade att de inte hade 
ambitionen av en professionell karriär. På frågan om mental träning ingick i deras 
utbildning svarade 92 elever ja (60 %) mot 62 elever (40 %) som svarade nej. 
Medelåldern på deltagarna i undersökningen var 17,3 år och medelåldern för när de 
började spela sin respektive sport var 8,6 år.  
 
Nedan följer svarsfrekvenser för eleverna som inte hade mental träning på utbildningen, 
och i tillämpliga delar medelvärden (skala 1-5) på studiens frågor. (se även bilagor 1 
och 2) 
 
2. Önskar du att mental träning skulle ingå i din utbildning på idrottsgymnasiet?  
(n = 62) 

Ja Nej 
54 8 

(87,1 %) (12,9 %) 
 

 
3. Som tennis/golfspelare skulle jag ha nytta av mental träning, för att förbättra 
mina resultat/prestationer under tävling. (M = 4,4, n = 62) 
1=ingen nytta, 5= stor nytta 
 

1 2 3 4 5 
-- -- 10 18 34 

  (16 %) (29 %) (55 %) 
 
 
Nedan följer svarsfrekvenser för eleverna som hade mental träning på utbildningen, och 
i tillämpliga delar medelvärden (skala 1-5) och (1-4), samt standardavvikelse på 
studiens frågor. (se även bilagor 1 och 2) 
 
4. Hur många procent av din totala träning på idrottsgymnasiet består av mental 
träning? (M = 12 procent, std =10,8, n = 90) 
 
 
5. Vad har du för inställning till mental träning? 
 (M = 4,2, n = 92) 
1 = mycket negativ, 5 = mycket positiv 
 

1 2 3 4 5 
1 2 11 39 39 

(1,1 %) (2,2 %) (12 %) (42,4 %) (42,4 %) 
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6. Vad har skolledningen/tränarna/lärare för inställning till mental träning på ditt 
idrottsgymnasium? (M = 4,5, n = 91) 
1 = mycket negativ, 5 = mycket positiv 
 

1 2 3 4 5 
-- 2 7 27 55 

(2,2 %) (7,7 %) (29,7 %) (60,4 %) 
 
 
7. Hur gammal var du när du började träna mental träning på 
idrottsklubb/idrottsförening? (M = 15,6 år, std = 1,6, n = 62) 
  
 
8. Hur mycket mental träning hade du tränat innan du började på 
idrottsgymnasiet? 
(ungefär i procent) (M = 3 procent, std =6,1, n = 63) 
  
 
 
9. Tyckte du att du hade nytta av mental träning? (n = 92) 
 

        Hade inte 
Ja  Nej mental träning 

                           48        5                          39 
                       (52,2 %)          (5,4 %)                (42,4%) 

 
 
10. Hur mycket kunskap har du om mental träning jämfört med övrig träning?  
(n = 92)  

Mindre  Lika mycket  Mer 
77  13  2 

(83,7 %)  (14,1 %)  (2,2 %) 
 
 
11. Som tennis/golfspelare har jag nytta av mental träning, för att förbättra mina 
resultat/prestationer under tävling. (M = 4,6, n = 92)  
1 = ingen nytta, 5 = stor nytta 
 

1 2 3 4 5 
 -- 1 6 22 63 

       (1,1 %) (6,5 %) (23,9 %) (68,5 %) 
 
 
Frågorna 12 – 15 handlar om senaste gången det inte gick så bra för dig under 
tävlingsmoment.  
 
Tänk tillbaka till senaste gången du misslyckades/förlorade en match/tävling och 
skatta de fyra påståendena.  
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 12. Hade jag tränat mer mental träning så hade jag kunnat ändra min prestation 
till det bättre. (M = 3, n = 92) 
 

1 2 3 4 
Stämmer  Stämmer inte        Stämmer        Stämmer 
inte alls            särskilt bra         ganska bra        precis 

1 13 57  21 
(1,1 %) (14,1 %) (62 %) (22,8 %) 

 
 
13. Hade jag tränat mer mental träning så hade jag kunnat ändra resultatet till det 
bättre. (M = 3,1, n = 92) 
 

1 2 3 4 
Stämmer  Stämmer inte        Stämmer        Stämmer 
inte alls            särskilt bra         ganska bra        precis 

1 11 58  22 
(1,1 %) (12 %) (63 %) (23,9 %) 

 
 
14. Skatta din prestation utifrån följande färdigheter.  
1 = mycket dålig, 5 = mycket bra 
 

Koncentration (M = 3,4, n = 92) 
1 2 3 4 5 
-- 18 32 31 11 

(19,6 %) (34,7 %) (33,7 %) (12 %) 
 

Uppmärksamhet (M = 3,4, n = 92) 
1 2 3 4 5 
1 11 40 32 8 

(1,1 %) (12 %) (43,5 %) (34,7 %) (8,7 %) 
 

Kontroll av känsloreaktioner (M = 3, n = 92) 
1 2 3 4 5 
6 24 30 21 11 

(6,5 %) (26,1 %) (32,6 %) (22,8 %) (12 %) 
 

Kontroll av ”laddning”, upphetsning och vaksamhet (M = 3,3, n = 92) 
1 2 3 4 5 
3 16 35 28 10 

(3,3 %) (17,4 %) (38 %) (30,4 %) (10,9 %) 
 

Sätta upp mål (M = 3,4, n = 92) 
1 2 3 4 5 
5 17 23 33 14 

(5,4 %) (18,5 %) (25 %) (35,9 %) (15,2 %) 
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15. Hur mycket av din prestation/resultatet berodde på färdigheterna ovan?  
(M = 3,7, n = 92) 
1 = väldigt lite, 5 = väldigt mycket 
 

1 2 3 4 5 
2 3 32 35 18 

(2,2 %) (3,3 %) (35,6 %) (38,9 %) (20 %) 
 
 
Frågorna 16 – 19 handlar om senaste gången det gick bra för dig under tävlingsmoment.  
 
Tänk tillbaka till senaste gången du lyckades/vann en match/tävling och skatta de fyra 
påståendena.  
 
16. Min prestation berodde på att jag tränat mental träning. (M = 2,5, n = 92) 
 

1 2 3 4 
                               Stämmer       Stämmer inte    Stämmer    Stämmer 
                              inte alls          särskilt bra     ganska bra     precis 

4 46 33  9 
(4,3 %) (50 %) (35,9 %) (9,8 %) 

 
 
17. Resultatet berodde på att jag tränat mental träning. (M = 2,5, n = 92) 
 

1 2 3 4 
                               Stämmer       Stämmer inte    Stämmer    Stämmer 
                                inte alls          särskilt bra     ganska bra     precis 

6 41 38  7 
(6,5 %) (44,6 %) (41,3 %) (7,6 %) 

 
 
18. Skatta din prestation utifrån följande färdigheter. 
1 = mycket dålig, 5 = mycket bra 
 

Koncentration (M = 4,2, n = 91) 
1 2 3 4 5 
-- 1 13 44 33 

(1,1 %) (14,3 %) (48,3 %) (36,3 %) 
 

Uppmärksamhet (M = 3,9, n = 92) 
1 2 3 4 5 
-- 4 20 52 16 

(4,3 %) (21,7 %) (56,6 %) (17,4 %) 
 

 
 
 



 13

Kontroll av känsloreaktioner (M = 4, n = 90) 
1 2 3 4 5 
1 7 15 35 32 

(1,1 %) (7,8 %) (16,6 %) (38,9 %) (35,6 %) 
 

Kontroll av ”laddning”, upphetsning och vaksamhet (M = 4, n = 92) 
1 2 3 4 5 
-- 6 15 43 28 

(6,5 %) (16,3 %) (46,7 %) (30,4 %) 
 

Sätta upp mål (M = 3,8, n = 92) 
1 2 3 4 5 
1 12 17 36 26 

(1,1 %) (13 %) (18,5 %) (39,1 %) (28,3 %) 
 
 
19. Hur mycket av din prestation/resultatet berodde på färdigheterna ovan?  
(M = 3,9, n = 90 
1 = väldigt lite, 5 = väldigt mycket 
 

1 2 3 4 5 
1 2 25 43 19 

(1,1 %) (2,2 %) (27,8 %) (47,8 %) (21,1 %) 
 
 
20. Hur viktigt är mental träning för tennis/golfspelare under tävlingsmoment?  
(M = 4,6, n = 90) 
1 = inte alls viktigt, 5 = mycket viktigt 
 

1 2 3 4 5 
1 -- 5 22 62 

(1,1 %)  (5,6 %) (24,4 %) (68,9) 
  
 
21. Hur mycket av en tävling/match handlar om tennis/golfspelares psykologiska 
färdigheter?  (exempel på några psykologiska färdigheter finns i fråga 18)  
(M = 4,3, n = 92 ) 
1 = väldigt lite, 5 = väldigt mycket 
 

1 2 3 4 5 
1 1 5 45 40 

(1,1 %) (1,1 %) (5,4 %) (48,9 %) (43,5 %) 
 
 
Inställning och nytta 
Eleverna från skolor som inte hade mental träning på sin utbildning ansåg att de skulle 
ha stor nytta av mental träning för att förbättra sina prestationer eller resultat under 
tävling. En stor majoritet (84 %) svarade 4 eller 5 på frågan om de skulle ha nytta av 
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mental träning för att förbättra sina resultat eller prestation under tävling. Av eleverna 
som hade mental träning på sin utbildning svarade 92 procent, 4 eller 5 på samma fråga. 
Medelvärdesskillnaden för den skattade nyttan av mental träning för elever utan mental 
träning (M = 4,4) och för de som hade mental träning (M = 4,6) var inte signifikanta. 
Det fanns inte något samband mellan mängden av mental träning i procent och vilken 
nytta idrottseleverna uppgav att de hade av mental träning under tävlingssammanhang. 
Inget samband fanns mellan elevernas skattning av skolpersonalens/tränarnas 
inställning till mental träning, och elevernas egen inställning. En stor majoritet (84 %) 
var klart positiva till mental träning, med ett medelvärde på 4,2 på frågan om vad de 
hade för inställning till mental träning. Däremot skattade eleverna 
skolpersonalens/tränarnas inställning till mental träning (M = 4,5) som högre än sin 
egen (M = 4,2, p = 0, 04). Av eleverna som hade haft mental träning innan de började 
på idrottsgymnasiet svarade 91 procent att de hade haft nytta av den träningen. Den 
skattade nyttan av mental träning på utbildningen påverkades inte av elevernas tidigare 
erfarenheter, inställning eller frånvaro av mental träning. Graden av kunskap om mental 
träning jämfört med annan träning hade ingen betydelse för huruvida idrottarna hade 
nytta av mental träning under tävlingssammanhang.  
 
En stor majoritet (89 %) av idrottsgymnasieeleverna ansåg att mental träning hade 
kunnat ändra deras prestation till det bättre, när de misslyckades under tävling. Nästan 
lika många (87 %) trodde att mental träning skulle ha ändrat resultatet till det bättre. När 
det gick bra under tävling förklarade 42 procent av eleverna att deras prestation berodde 
på att de hade tränat mental träning, och 45 procent förklarade att resultatet berodde på 
att de hade tränat mental träning. Skillnaden mellan förklaringen och tilltron till mental 
träning när det gick dåligt (M = 3) och när det gick bra (M = 2,5) är statistiskt 
signifikanta (p = 0, 000) för prestationen. Även för resultatet är skillnaderna statistiskt 
signifikanta (p = 0,000) mellan då det gick dåligt (M = 3,1) och gången då det gick bra 
(M = 2,5). Elevernas skattningar visar att de trodde att mental träning kunde ha hjälpt 
dem mer den gången då det gick dåligt, och när det gick bra berodde det mer på andra 
faktorer än att de tränat mental träning.  

Bland eleverna som saknade mental träning på utbildningen, skattade de som satsade på 
en professionell karriär, i högre omfattning att mental träning kunde förbättra deras 
prestation eller resultat under tävling (M = 4,6), jämfört med dem som inte satsade på en 
professionell karriär (M = 4, 1, p = 0,03). Elever som hade mental träning och som hade 
för avsikt att bli professionella idrottare ansåg i större omfattning att mental träning var 
viktigare under tävlingsmoment för tennis och golfspelare under tävlingssammanhang 
(M = 4,7), än de som inte satsade på en professionell karriär (M = 4,2, p = 0,03).  

Psykologiska färdigheterna  
De psykologiska färdigheterna skattade eleverna högre de gångerna då de vann eller det 
gick bra under tävling, än de gångerna då det gick dåligt. Idrottseleverna skattade att sin 
prestation eller resultatet av tävlingen berodde på de psykologiska färdigheterna i 
ganska hög utsträckning när det gick dåligt (M = 3, 7) och något högre när det gick bra 
(M = 3, 9). Skillnaderna var inte statistiskt signifikanta. 
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Diagram 1. Medelvärden av skattningar på psykologiska färdigheter vid tävlingssammanhang då det gick 
bra och dåligt. Skillnader: *Koncentration (p = 0,000), *Uppmärksamhet (p = 0,000), *Kontroll av 
känsloreaktioner (p = 0,000), * Kontroll av ”laddning”, upphetsning och vaksamhet (p = 0,000), *Sätta 
upp mål (p = 0,001). 
 
Mental träning ansågs vara viktig för idrottare under tävlingssammanhang, då 93 
procent svarade 4 eller 5, och 85 procent (4 eller 5) ansåg att en tävling eller match 
handlar mycket eller väldigt mycket om spelares psykologiska färdigheter.  
 
Kontroll av känsloreaktioner var den psykologiska färdigheten som skattades lägst vid 
tävlingssammanhang då det gick dåligt (M =3), och den skiljde sig signifikant med 
skattningen av färdigheterna koncentration (M = 3,4, p = 0, 02), uppmärksamhet (M = 
3,4, p = 0, 02), och sätta upp mål (M = 3,4, p = 0, 04). Koncentration och 
uppmärksamhet var färdigheterna som skattades högst då det gick dåligt under tävling. 
  
Under tävlingssammanhang då det gick bra var det koncentration som skattades högst 
(M = 4, 2). Den skattningen skiljde sig från uppmärksamhet (M = 3,9, p = 0, 02), 
kontroll av ”laddning”, upphetsning och vaksamhet (M = 4, p = 0,03) och sätta upp mål 
(M = 3,8, p = 0,000). Sätta upp mål var färdigheten som skattades som lägst när det gick 
bra på tävling.   
 
Idrottsliga och demografiska skillnader  
Tenniseleverna (79 %) hade i högre utsträckning mental träning på sin utbildning än 
golfeleverna (52 %) (p = 0,001). Bland golfeleverna trodde 91 procent att mental 
träning kunde förbättra deras resultat till det bättre, jämfört med tenniselevernas 81 
procent (p = 0, 02). Däremot var det ingen skillnad på tilltron till att prestationen kunde 
förbättras av mental träning mellan de två sporternas elever. Golfeleverna skattade sin 
uppmärksamhet som högre när det gick dåligt (M = 3,6) än tennisspelarna (M = 3, p = 
0,004). Tenniseleverna skattade att de påverkades i högre utsträckning av de 
psykologiska färdigheterna både när det gick dåligt som när det gick bra (M = 4 och 
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4,1), än vad golfeleverna gjorde (M =3,5 och 3,7), (p = 0,02 respektive p = 0,006). Det 
förekom inga könsskillnader i undersökningssvaren förutom i skattningen av färdigheter 
under tävlingssammanhang då det gick bra, där kvinnor (M = 4,1) skattade färdigheten 
uppmärksamhet, högre än män (M = 3,7, p = 0,02). En ålderskillnad förekom som 
gällde den professionella idrottssatsningen, där eleverna som var 17 år eller yngre i 
högre grad hade som mål att bli professionella idrottare, än de som var 18 år eller äldre, 
(p = 0,02). Gruppen som var 17 år eller yngre hade också börjat tidigare med mental 
träning än gruppen som var 18 år eller äldre (p = 0,000). Eleverna som var 17 år eller 
yngre skattade sin påverkan av de psykologiska faktorerna när det gick dåligt (M = 3, 9) 
som högre, än gruppen som var 18 år eller äldre (M = 3,4, p = 0,005). De elever som 
började med mental träning före eller vid 15 årsålder svarade att de hade mindre 
kunskap om mental träning än de som började vid 16 år eller senare (p = 0,002). 
Idrottseleverna som hade börjat med mental träning vid 15 årsålder eller tidigare 
skattade nyttan av mental träning som högre (M = 4,8), än de som började vid 16 
årsålder eller senare (M = 4,5, p = 0,032). De eleverna som hade mindre kunskap om 
mental träning skattade kontroll av känsloreaktioner lägre då det gick dåligt under 
tävling, än gruppen som hade mer kunskap om mental träning (p = 0,009).  
 

Diskussion 
Syftet med undersökningen var att identifiera det upplevda behovet och nyttan av 
mental träning under tävlingssammanhang, för tennis och golfgymnasieelever. 
Resultaten visade att en överväldigande majoritet av idrottarna var positiva till mental 
träning och ansåg sig ha stor nytta av den för att förbättra sina resultat och prestationer 
under tävlingssammanhang. De idrottselever som saknade mental träning i sin 
utbildning angav i hög omfattning att de önskade att de hade mental träning och trodde 
att de skulle ha nytta av mental träning under tävling för att förbättra sina prestationer 
och resultat. Det fanns inga samband mellan mängden mental träning i procent som 
ingick i elevernas totala träning och nyttan av mental träning. Eleverna trodde att 
skolpersonalen eller tränarna var mer positivt inställda till mental träning, än vad 
eleverna själva var. En mycket hög andel av eleverna som hade haft mental träning 
innan de började på idrottsgymnasiet hade haft nytta av den. De som börjat med mental 
träning vid 15 årsålder eller tidigare hade större nytta av den mentala träningen på 
utbildningen, än eleverna som började vid 16 år eller senare. Kunskap om och tidigare 
erfarenheter av mental träning saknade betydelse för att tillgodogöra sig gymnasiets 
mentala träning. Vid tävlingsmoment då det gick dåligt trodde en stor majoritet att 
mental träning hade kunnat ändra deras prestation och resultatet till det bättre. Men när 
det gick bra berodde inte prestationen eller resultatet lika mycket på att idrottseleverna 
tränat mental träning. För alla skattade psykologiska färdigheter; koncentration, 
uppmärksamhet, kontroll av känsloreaktioner, kontroll av laddning, upphetsning och 
vaksamhet samt sätta upp mål, skattade idrottarna sina färdigheter högre vid 
tävlingssammanhanget som gick bra än för tävlingssammanhanget då det gick dåligt. 
Koncentration var den psykologiska färdigheten som skattades högst i 
tävlingssammanhang som gick bra och lägst skattades att sätta upp mål. Då eleverna 
misslyckades i tävling var det färdigheten kontroll av känsloreaktioner som skattades 
lägst. Högst skattades uppmärksamhet och koncentration. 
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Prestationen och resultatet berodde i hög utsträckning på färdigheterna både när det gick 
bra och när det gick dåligt. Mental träning ansågs vara viktig för idrottseleverna i 
respektive sport under tävling. Dessutom angav eleverna i hög omfattning att respektive 
sport handlade om psykologiska färdigheter. Tenniseleverna hade i högre utsträckning 
mental träning på utbildningen än golfeleverna. Golfeleverna ansåg att mental träning 
kunde förbättra deras resultat i högre grad än tenniseleverna. Tenniselevernas 
skattningar visade att de påverkades av psykologiska färdigheter i högre omfattning än 
golfeleverna, både när det gick bra som när det gick dåligt. Golfeleverna skattade sin 
uppmärksamhet som högre när det gick dåligt, än vad tenniseleverna gjorde. Kvinnor 
skattade sin uppmärksamhet som högre när det gick bra än vad män gjorde. De elever 
som var 17 år eller yngre hade i högre grad som mål att bli professionella idrottare än de 
som var 18 år eller äldre. Den yngre gruppen hade också börjat tidigare med mental 
träning än de äldre. Eleverna som var 18 år eller äldre gav de psykologiska 
färdigheterna mindre betydelse när det gick dåligt, än de som var 17 år eller yngre. 
Elever som hade börjat med mental träning vid 15 år eller tidigare hade mindre kunskap 
om mental träning än de som börjat vid 16 år eller efter. Eleverna som hade mindre 
kunskap om mental träning skattade kontroll av känsloreaktioner då det gick dåligt, 
lägre än gruppen som hade lika mycket kunskap om mental träning som övrig träning. 
Av de elever som inte hade mental träning, trodde de som satsade på en professionell 
bana att mental träning kunde förbättra deras resultat eller prestationer under tävling, i 
större omfattning än de som inte satsade på en professionell karriär. De som hade 
mental träning och satsade på en professionell verksamhet ansåg att mental träning var 
viktigare under tävling för tennis- och golfspelare, än vad de som inte satsade på en 
professionell karriär gjorde. 
 
Bortfall 
En bortfallundersökning försvårade anonymiteten på individnivå och var nästan omöjlig 
att genomföra, då det enda material att analysera var antal e-postadresser, före och efter 
för de två sporterna. Andra demografiska data fanns inte med på e-postlistorna som 
skolpersonalen skickade. Detta var en metodologisk svaghet i undersökningen och det 
hade kunnat förhindras genom att ha bett skolorna att ge demografiska data som ålder 
och kön tillsammans med e-postadresserna. Det fanns inga statistiska skillnader mellan 
de olika sporterna i svarsfrekvensen. Det relativt höga bortfallet (40 %) kan ha många 
förklaringar. En möjlig förklaring kan vara att e-postadresserna var inaktuella och att 
alla eleverna därmed inte fick länken till enkäten. En annan förklaring kan vara tidsbrist; 
många elitidrottande ungdomar reser mycket och tävlar vilket gör att de kan ha svårt att 
också hinna svara på enkäter. Ännu en tänkbar förklaring till bortfallet kan vara att det 
helt enkelt fanns en attityd mot enkätundersökningar som ansågs vara ”belastningar”. 
Viss skolpersonal gav uttryck för att de inte ville belasta sina redan enkättyngda elever 
med ytterligare en enkät och därmed avstod från att delta. Mental träning på 
idrottsgymnasier ansågs av idrottseleverna vara prestations- och resultatförbättrande 
under tävling. Tilltron till metoden var stark både bland de elever som hade mental 
träning och de som inte hade det. Särskilt stark var tilltron och nyttan av mental träning 
bland eleverna som satsade på en professionell karriär. Det kan vara så att det 
förekommit en snedvridning i vilka elever som har svarat och därmed påverkat 
resultatet. De elever som var mest positiva till mental träning, var kanske också de som 
svarade i större omfattning på enkäten. En annan förklaring till det resultatet kan handla 
om sporterna i sig. Golf och tennis är två individsporter där den enskilda prestationen 
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alltid står i fokus. Mental träning kan vara en direkt metod för att förkovra just den 
mentala delen av idrottaren. Resultaten kanske skulle ha sett annorlunda ut om 
undersökningen hade studerat gruppidrottares behov och nytta av mental träning. 
 
Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten försökte jag säkra genom att ge eleverna en instruktion till enkäten och en 
definition av mental träning för att underlättade förståelsen av begrepp. Genom att varje 
skolas svar samlades in till en e-postadress kunde det uteslutas att antalet elevsvar 
översteg antalet e-postadresser som skolan skickat på sina elever. Skulle det ha inträffat 
kunde den berörda skolans svar ha raderats och undersökningen fortsatt med resterande 
skolor. Detta inträffade inte. Den inre validiteten i undersökningen ansågs, av mig, vara 
god. Det finns ingen anledning att tro att eleverna skulle ha svarat på ett oärligt sätt. 
Däremot kan bortfallet försvåra generaliserbarheten av resultaten då det saknas en hel 
del svar från undersökningsgruppen. Men av de cirka 570 tennis- och golfeleverna som 
fanns på auktoriserade idrottsgymnasier i Sverige år 2007, ingick 258 i studien, vilket 
motsvarar 45 procent. Svar från 154 elever ingick i resultaten vilket motsvarar 28 
procent av hela populationen. På det sättet kan man påstå att en stor andel av 
populationen var inkluderad i studien och generaliserbarheten av resultaten kan ändå 
tyckas vara god. 
 
Etik 
Då en del i undersökningsgruppen var unga ansågs anonymiteten vara avsevärt viktig. 
En annan viktig aspekt av anonymiteten var att inte lista vilka skolor som ingick i 
studien och inte heller vilken form av idrottsgymnasium det handlade om: regionalt, riks 
eller lokalt driven. En del av dessa idrottare kan komma att bli Sveriges kommande 
idrottsstjärnor och därmed kommer de att bli eller kan redan nu vara, offentliga på ett 
eller annat sätt och därför var det viktigt att skydda deras integritet så att studier av 
elitidrottare även i fortsättningen kan göras utan att äventyra anonymiteten.  
 
Nytta, behov och inställning 
Könsskillnaderna i undersökningen var nästan obefintliga. Vilket tyder på att mental 
träning har bra resultat, och även att attityderna till mental träning är positiva oavsett 
kön. Resultaten av de positiva attityderna till mental träning utifrån könsperspektiv går 
tvärtemot amerikanska resultat, där manliga idrottare visade sig ha en mer stigmatiserad 
sin syn på idrottspsykologi, än kvinnliga idrottare som var mer positiva till 
idrottspsykologiska konsulter (Martin, 1996). Elevernas tankar om tränares eller 
skolpersonalens attityd till mental träning och elevernas egen uppfattning sammanföll 
inte riktigt. Eleverna skattade sin attityd till mental träning som något lägre än tränarnas 
eller skolpersonalen. Resultatet kan tyckas vara märkligt då en så stor majoritet anser 
sig ha nytta av mental träning. Däremot skulle en möjlig förklaring vara att eleverna har 
större nytta av mental träning och samtidigt är något mindre positivt inställda till det. 
Kanske ser de nyttan av det men tycker att det är mindre roligt att träna mental träning. 
 
Eleverna skattade att mental träning kunde ha ändrat prestationen och resultatet till det 
bättre när de förlorade, misslyckades eller då det gick dåligt under tävling. När det gick 
bra, de vann eller lyckades under tävlingssammanhang så berodde det däremot i mindre 
utsträckning på att de hade tränat mental träning. Resultatets innebörd är väldigt 
motsägande. Mental träning sågs av idrottarna som en prestationshöjande metod. De 
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insåg nyttan av att träna mental träning men trodde sig kunna använda det för att 
undvika förlust, prestera bättre när de förlorade, i högre grad än de förklarade vinst, 
eller lyckad insats med mental träning. Gick det bra så berodde det på annat. 
Attributionsteorier försöker förklara människors orsakstänkande och sätten som 
människor gör bedömningar på (Hassmén, Hassmén, Plate, 2003). Ibland finns brister i 
människors bedömningar och dessa kallas attributionsfel. Självtjänande bias är ett 
sådant. Där ingår self-enhancing, som innebär att positiva händelser och framgångar 
tillskrivs inre faktorer som personlighetsegenskaper eller ansträngningar. De negativa 
händelserna tillskrivs istället yttre faktorer som otur, eller andras handlande (self-
protecting) (Hassmén, Hassmén, Plate, 2003). Förlust eller misslyckande vid tävling i 
den här undersökningen förklarades med att mental träning saknades och kunde ha 
hjälpt till ett bättre resultat eller prestation, vilket kan liknas med attributionsfelet: self-
protecting. Då det gick bra tillskrevs inte mental träning lika stor betydelse och berodde 
enligt elevernas skattningar på andra faktorer, kanske inre sådana såsom 
personlighetsegenskaper (self-enhancing)?   
 
Psykologiska färdigheter 
För alla färdigheterna som Williams (2006) påstår att elitidrottare använder i högre grad 
än idrottare på lägre nivåer, och som underlättar för flow; koncentration, 
uppmärksamhet, kontroll av känsloreaktioner, kontroll av laddning, upphetsning och 
vaksamhet, och sätta upp mål, skattade idrottseleverna sina färdigheter högre vid 
tävlingstillfället då det gick bra än när det gick dåligt. Koncentration verkade vara 
färdigheten som eleverna tycktes behärska bäst såväl när det gick bra som när det gick 
dåligt under tävling. Den färdigheten som eleverna hade störst problem med var att 
kontrollera känsloreaktioner. Att flow försvåras under stunder av starka affekter kan 
vara ett sätt att förstå resultatet. Fokusering på det som inte fungerar, frustrationer och 
negativa känslor förhindrar ett konstruktivt handlande i en situation där det verkligen 
gäller att vara på topp. Som Suinn (2005) beskrev det så visar sig utfallet av alla inlärda 
responser kognitiva, emotionella och motoriska tydligast under tävlingssammanhang. 
Det blir då mycket viktigt att som blivande elitidrottare hantera känslor och förmildra de 
negativa reaktionerna så mycket som möjligt. Idrottseleverna tyckte dessutom att 
prestationen och resultaten berodde på dessa färdigheter i stor omfattning. Med detta 
resultat i åtanke kan tennis och golf anses vara mentala sporter till väldigt hög grad. 
Mycket av sporterna handlar om mentala styrkor och färdigheter. Golfspelarna ansåg att 
deras resultat kunde påverkas till det bättre i högre grad av mental träning än vad 
tennisspelarna ansåg. Detta kan ha sin förklaring i sporternas olikhet. För sporten tennis 
ingår även en motståndare som påverkar det egna spelet och resultatet på ett mer direkt 
sätt än för golfspelare. Tenniselevernas skattningar visade att de påverkades mer av de 
psykologiska färdigheterna, än golfeleverna. Detta kan ha sin förklaring i att de i högre 
omfattning hade mental träning på sin utbildning. Kanske är tenniseleverna mer vana att 
tänka i psykologiska termer än golfeleverna. Å andra sidan skiljde sig inte de olika 
gruppernas skattningar åt i kunskap om mental träning jämfört med annan träning. Det 
kan vara så att tenniseleverna kanske är i större behov av mental träning då de ansåg sig 
påverkas mer av psykologiska färdigheter under tävling än golfspelarna.  
 
Golfeleverna skattade sin uppmärksamhet som högre när det gick dåligt än vad 
tennisspelarna gjorde. Det kan också vara så att det är en ren sportskillnad, samt att 
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uppmärksamheten i de olika sporterna ser annorlunda ut. Kvinnor tyckte att deras 
uppmärksamhet var högre då det gick bra under tävling, än vad männen ansåg.  
 
Ålder 
Eleverna som var 17 år eller yngre hade i större omfattning målet att bli proffs än de 
som var 18 år eller äldre. Dessutom hade de börjat tidigare med mental träning än de 
äldre. Kanske är ålder en viktig faktor för elitsatsning och även då mental träning.  Det 
omvända kan också vara en möjlig förklaring. Börjar idrottarna tidigt med mental 
träning så blir de i större utsträckning motiverade att satsa på en professionell karriär. 
De elever som satsade på en professionell karriär skattade att mental träning var 
viktigare, än vad de som inte satsade på en professionell karriär skattade. Det kan vara 
så enkelt att de som satsar högst är mer måna om att hela tiden förbättra sina resultat 
och färdigheter och då gäller det också den mentala träningen. Alternativt kan det också 
vara så att ju högre upp i svårighetsgraden idrottseleverna kommer, desto mindre blir 
skillnaderna mellan motståndarna och då gäller det att vara mentalt förberedd och bättre 
än motståndaren. Det kan vara skillnaden mellan vinst och förlust. Idrottseleverna som 
var 17 år eller yngre gav också de psykologiska mer betydelse när det gick dåligt i 
tävlingssammanhang än gruppen som var 18 år eller äldre.  
 
Idrottselever som hade börjat med mental träning vid 15 år eller tidigare hade mindre 
kunskap om mental träning än övrig träning, jämfört med dem som börjat med mental 
träning senare. Däremot hade de större nytta av mental träning än de som började vid 16 
år eller senare. Tidig ålder då eleverna börjar träna mental träning hade betydelse för 
nyttan av den mentala träningen. Men det spelade inte någon roll om de började vid 
tidig ålder på gymnasiet eller hade tränat det någon annanstans tidigare. Gruppen av 
elever som ansåg att de hade mindre kunskap om mental träning jämfört med annan 
träning skattade kontroll av känsloreaktioner som lägre då det gick dåligt, än vad de 
med mer kunskap om mental träning gjorde.  
 
Slutsats och förslag till vidare forskning 
Resultaten av undersökningen stämmer överens med tidigare studier där attityderna till 
mental träning studerats (Bredhammar, 2006). Undersökningsresultaten är något som 
bör uppmärksammas av svenska idrottsvärlden och inte bara inom de två sporterna i 
fråga. Det är inte omöjligt att liknande siffror skulle återfinnas för andra sporter, främst 
individsporter. Om så är fallet är det oerhört viktigt att det på nationell nivå sker en 
revolution av träningen och undervisningen av idrottare. Kan det vara så att många 
timmars teknikträning eller fysisk träning är överflödig? Mer av samma sak är kanske 
inte lösningen. Skulle någon fysik- eller teknik träningstimme kunna bytas ut någon till 
förmån för psykologiskt stärkande träning? Den procentuella mängden av mental 
träning som eleverna angav verkade inte ha någon effekt på den upplevda nyttan av 
mental träning. Det viktiga verkade vara att ha mental träning, inte hur mycket samt att 
börja vid 15 årsålder eller tidigare. Dessa siffror stämmer överens med Williams 
påstående att börja med mental träning i samband med att man börjar utöva en sport 
eller idrott. En invändning mot att träna mental träning med barn kan vara deras 
kognitiva omognad. Riksidrottsförbundets undersökningar visar att många barn börjar 
idrotta i tidig ålder, och undersökningsdeltagarna i den här undersökningen började 
idrotta runt åttaårsåldern, då deras tankeförmåga fortfarande var under utveckling 
(Egidius, 2002). 
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Även om barn börjar idrotta i tidig ålder då deras hjärna, cortex, fortfarande är under 
utveckling, är inte det något egentligt problem. Hjärnforskningen har visat att viss 
mental träning, till exempel visualisering, aktiverar samma delar av motor cortex som är 
aktiverade vid själva motoriska rörelsen. Att arbeta med visualisering skulle kunna vara 
ett sätt att kringgå det dilemmat. Tänkande i bilder och att inför sitt inre generera 
fantasier om hur man utför handlingar är något som barn skulle klara av att göra i 
ganska tidig ålder. Samtidigt är det inte ett hållbart argument att låta bli att arbeta med 
barns och ungdomars mentala styrkor för att deras hjärnor inte till fullo är utvecklade. 
Den mentala träningen bör bara vara anpassad till deras kognitiva mognad. Precis som 
den fysiska eller motoriska träningen är rättad efter barns fortfarande inte helt vuxna 
kroppar. Det är knappast så att idrottsklubbar låter bli att träna barn av det enkla skälet 
att de inte har vuxna kroppar. En tänkbar förklaring till att många idrottsklubbar låter bli 
att träna sina adepters mentala färdigheter är en brist på kunskap inom området. 
Psykologi som vetenskap är ett relativt nytt ämne och idrottspsykologin är ännu yngre. 
Gould, Damarjian och Medberry (1999) undersökte varför tennistränare för juniorer inte 
använde mental träning i tennisträningen. De kom fram till att tränarna saknade kunskap 
och utbildning i mental träning och att de kände sig obekväma med metoderna. 
Tränarna önskade att de kunde lära ut mentala övningar och en önskan om att få mer 
konkreta råd och lära sig övningar uttrycktes. Detta kan också vara en bidragande faktor 
till att många idrottare inte får mental träning i Sverige idag, åtminstone inte tidigt nog. 
Hur många duktiga idrottare skulle ha kunnat komma ännu längre om de erbjudits 
mental träning? 
  
En viktig faktor som inte togs med i undersökningen handlar om nyttan av mental 
träning i andra sammanhang än just vid idrottsprestationer. Tränar någon 
koncentrationsförmågan kan det mycket väl ske en generalisering till andra delar av en 
individs liv. Det kan mycket väl vara så att personen i fråga lär sig koncentrera sig 
bättre inför ett prov eller annan arbetsuppgift. Föräldrarna till idrottande barn bär 
självfallet också ett ansvar för att se till så att barns träning innehåller alla de bitarna 
som behövs för att bli en bra idrottare och se till att barnen blir stimulerade i sitt 
idrottsutövande, oavsett om målet är att komma in på PGA-touren, kvala in till en grand 
slam turnering eller spela bra matcher på motionärnivå.  
 
Vidare forskning 
Några förslag till vidare forskning inom området borde vara att se över behovet och 
nyttan av mental träning hos andra sporter och idrotter, inte minst gruppidrotter. Hur ser 
de resultaten ut i förhållande till de funna resultaten av denna undersökning? Hur 
påverkar mental träning andra sidor av en individs liv? Är det endast prestationerna som 
förbättras av mental träning eller finns det andra områden i det allmänna välbefinnandet 
som ökar? Resultaten av undersökningen ger antydningar om att mental träning 
troligtvis kommer att få en större innebörd för idrottare i framtiden. Med tanke på 
resultaten: att de yngre idrottseleverna påverkades mer av psykologiska färdigheter när 
det gick dåligt, samt att de hade större nytta av mental träning för att förbättra sina 
prestationer och resultat, så leder det till funderingar om framtidens träning och dess 
kommande utveckling. Frågan är hur länge idrottsklubbar kommer att vänta med att 
börja träna mental träning med sina adepter, och vilka klubbar och utbildningar som 
kommer att vara banbrytande och våga satsa på en tidig start av mental träning.  
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Bilaga 1 
 
Golfenkät 
 
Instruktion 
Följande enkät handlar om golf och mental träning. Det tar ungefär 5 minuter att svara 
på enkäten och allt material och dina svar behandlas anonymt.  
Läs igenom frågorna noggrant och se till att svara på alla frågor som gäller dig. Kom 
ihåg att klicka på knappen skicka när du är klar. 
 
 
Lycka till! 
 
Sebastian Cordova  Starta 
Psykologkandidat 
Stockholms universitet 
 
 
Mental träning är användningen av mentala övningar som syftar till att utveckla 
de psykologiska färdigheterna som t.ex koncentrationsförmågan, 
uppmärksamhet. 
 
 
Golfenkät  
 
Kön: man  kvinna  
 
Ålder: ____år 
 
Hur gammal var du när du började spela golf (på klubb, förening)? ____år 
 
Har du som mål att försörja dig genom att spela golf, på professionell nivå? Ja  Nej 

 
 
 
1. Ingår mental träning i din nuvarande träning på din utbildning på idrottsgymnasiet? 
 
Ja  Nej  
 
Om ja, gå till fråga 4. 
 

2. Önskar du att mental träning skulle ingå i din utbildning på 
idrottsgymnasiet? 

Ja  Nej  
 
3. Som golfspelare skulle jag ha nytta av mental träning, för att förbättra 
mina resultat/prestationer under tävling. 
1=ingen nytta, 5= stor nytta 
1 2 3 4 5 
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Har du ingen mental träning på din utbildning är du klar med enkäten här. Tack! 
 
 
 
4. Hur många procent av din totala träning på idrottsgymnasiet består av mental 
träning? 
____%(ungefär i procent) 
 
5. Vad har du för inställning till mental träning? 
1 = mycket negativ, 5 = mycket positiv 
1 2 3 4 5 
 
6. Vad har skolledningen/tränarna/lärarna för inställning till mental träning på ditt 
idrottsgymnasium? 
1 = mycket negativ, 5 = mycket positiv 
1 2 3 4 5 
 
7. Hur gammal var du när du började träna mental träning? 
____år 
 
8. Hur mycket mental träning hade du tränat innan du började på idrottsgymnasiet? 
____% (ungefär i procent) 
 
9. Tyckte du att du hade nytta av mental träning? 
Ja   Nej  Hade inte mental träning  
 
10. Hur mycket kunskap har du om mental träning jämfört med övrig träning? 
 
Mindre  Lika mycket  Mer   
      
11. Som golfspelare har jag nytta av mental träning, för att förbättra mina 
resultat/prestationer under tävling. 
1 = ingen nytta, 5 = stor nytta 
1 2 3 4 5 
 
 
Frågorna 12 – 15 handlar om senaste gången det inte gick bra för dig under 
tävlingsmoment.  
 
Tänk tillbaka till senaste gången du misslyckades på tävling och skatta de fyra 
påståendena.  
  
12. Hade jag tränat mer mental träning så hade jag kunnat ändra min prestation till det 
bättre. 
 
Stämmer   Stämmer inte  Stämmer      Stämmer  
inte alls  särskilt bra  ganska bra       precis 
 



 26

13. Hade jag tränat mer mental träning så hade jag kunnat ändra resultatet till det 
bättre. 
 
Stämmer   Stämmer inte  Stämmer      Stämmer  
inte alls  särskilt bra  ganska bra       precis 
 
14.  Skatta din prestation utifrån följande färdigheter. 
1 = mycket dålig, 5 = mycket bra 
 
Koncentration 
1 2 3 4 5 
 
Uppmärksamhet 
1 2 3 4 5 
 
Kontroll av känsloreaktioner 
1 2 3 4 5 
 
Kontroll av ”laddning”, upphetsning och vaksamhet 
1 2 3 4 5 
 
Sätta upp mål 
1 2 3 4 5 
   
15. Hur mycket av din prestation/resultatet berodde på färdigheterna ovan? 
1 = lite, 5 = mycket 
1 2 3 4 5 
 
 
Frågorna 16 – 19 handlar om senaste gången det gick bra för dig under tävlingsmoment 
 
Tänk tillbaka till senaste gången du lyckades/vann en tävling och skatta de fyra 
påståendena.  
 
16. Min prestation berodde på att jag tränat mental träning. 
 
Stämmer   Stämmer inte  Stämmer      Stämmer  
inte alls  särskilt bra  ganska bra       precis 
 
17. Resultatet berodde på att jag tränat mental träning. 
 
Stämmer   Stämmer inte  Stämmer      Stämmer  
inte alls  särskilt bra  ganska bra       precis 
 
18. Skatta din prestation utifrån följande färdigheter. 
1 = mycket dålig, 5 = mycket bra 
 
Koncentration 
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1 2 3 4 5 
 
Uppmärksamhet 
1 2 3 4 5 
 
Kontroll av känsloreaktioner 
1 2 3 4 5 
 
Kontroll av ”laddning”, upphetsning och vaksamhet 
1 2 3 4 5 
 
Sätta upp mål 
1 2 3 4 5 
 
19. Hur mycket av din prestation/resultatet berodde på färdigheterna ovan? 
1 = väldigt lite, 5 = väldigt mycket 
1 2 3 4 5 
 
 
20. Hur viktig är mental träning för golfspelare under tävlingsmoment? 
1 = inte alls viktigt, 5 = mycket viktigt 
1 2 3 4 5 
  
21. Hur mycket av en tävling handlar om golfspelares psykologiska färdigheter? 
(exempel på några psykologiska färdigheter finns i fråga 18) 
1 = väldigt lite, 5 = väldigt mycket 
1 2 3 4 5 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. 
 
Tennisenkät 
 
Instruktion 
Följande enkät handlar om tennis och mental träning. Det tar ungefär 5 minuter att svara 
på enkäten och allt material och dina svar behandlas anonymt.  
Läs igenom frågorna noggrant och se till att svara på alla frågor som gäller dig. Kom 
ihåg att klicka på knappen skicka när du är klar. 
 
 
Lycka till! 
 
Sebastian Cordova  Starta 
Psykologkandidat 
Stockholms universitet 
 
 
Mental träning är användningen av mentala övningar som syftar till att utveckla 
de psykologiska färdigheterna som t.ex koncentrationsförmågan, 
uppmärksamhet. 
 
 
Tennisenkät  
 
Kön: man  kvinna  
 
Ålder: ____år 
 
Hur gammal var du när du började spela tennis (på klubb, förening)? ____år 
 
Har du som mål att försörja dig genom att spela tennis, på professionell nivå? Ja  Nej 

 
 
 
1. Ingår mental träning i din nuvarande träning på din utbildning på idrottsgymnasiet? 
 
Ja  Nej   
 
Om ja, gå till fråga 4. 
 

2. Önskar du att mental träning skulle ingå i din utbildning på 
idrottsgymnasiet? 

Ja  Nej  
 
3. Som tennisspelare skulle jag ha nytta av mental träning, för att förbättra 
mina resultat/prestationer under tävling. 
1 = ingen nytta, 5 = stor nytta 
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1 2 3 4 5 
Har du ingen mental träning på din utbildning är du klar med enkäten här. Tack! 

 
 
 
4. Hur många procent av din totala träning på idrottsgymnasiet består av mental 
träning? 
____% 
 
5. Vad har du för inställning till mental träning? 
1 = mycket negativ, 5 = mycket positiv 
1 2 3 4 5 
 
6. Vad har skolledningen/tränarna/lärare för inställning till mental träning på ditt 
idrottsgymnasium? 
1 = mycket negativ, 5 = mycket positiv 
1 2 3 4 5 
 
7. Hur gammal var du när du började träna mental träning på 
idrottsklubb/idrottsförening? 
____år 
 
8. Hur mycket mental träning hade du tränat innan du började på idrottsgymnasiet? 
____% (ungefär i procent) 
 
9. Tyckte du att du hade nytta av mental träning? 
Ja   Nej  Hade inte mental träning  
 
10. Hur mycket kunskap har du om mental träning jämfört med övrig träning? 
 
Mindre  Lika mycket  Mer   
      
11. Som tennisspelare har jag nytta av mental träning, för att förbättra mina 
resultat/prestationer under tävling. 
1 = ingen nytta, 5 = stor nytta 
1 2 3 4 5 
 
 
Frågorna 12 – 15 handlar om senaste gången det inte gick så bra för dig under 
tävlingsmoment.  
 
Tänk tillbaka till senaste gången du misslyckades/förlorade en match/tävling och 
skatta de fyra påståendena.  
  
12. Hade jag tränat mer mental träning så hade jag kunnat ändra min prestation till det 
bättre. 
 
Stämmer   Stämmer inte  Stämmer      Stämmer  
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inte alls  särskilt bra  ganska bra       precis 
 
13. Hade jag tränat mer mental träning så hade jag kunnat ändra resultatet till det 
bättre. 
 
Stämmer   Stämmer inte  Stämmer      Stämmer  
inte alls  särskilt bra  ganska bra       precis 
 
14.  Skatta din prestation utifrån följande färdigheter.  
1 = mycket dålig, 5 = mycket bra 
 
Koncentration 
1 2 3 4 5 
 
Uppmärksamhet 
1 2 3 4 5 
 
Kontroll av känsloreaktioner 
1 2 3 4 5 
 
Kontroll av ”laddning”, upphetsning och vaksamhet 
1 2 3 4 5 
 
Sätta upp mål 
1 2 3 4 5 
   
15. Hur mycket av din prestation/resultatet berodde på färdigheterna ovan? 
1 = väldigt lite, 5 = väldigt mycket 
1 2 3 4 5 
 
 
 
Frågorna 16 – 19 handlar om senaste gången det gick bra för dig under tävlingsmoment.  
 
Tänk tillbaka till senaste gången du lyckades/vann en match/tävling och skatta de fyra 
påståendena.  
 
16. Min prestation berodde på att jag tränat mental träning. 
 
Stämmer   Stämmer inte  Stämmer      Stämmer  
inte alls  särskilt bra  ganska bra       precis 
 
17. Resultatet berodde på att jag tränat mental träning. 
 
Stämmer   Stämmer inte  Stämmer      Stämmer  
inte alls  särskilt bra  ganska bra       precis 
 
18. Skatta din prestation utifrån följande färdigheter. 
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1 = mycket dålig, 5 = mycket bra 
 
Koncentration 
1 2 3 4 5 
 
Uppmärksamhet 
1 2 3 4 5 
 
Kontroll av känsloreaktioner 
1 2 3 4 5 
 
Kontroll av ”laddning”, upphetsning och vaksamhet 
1 2 3 4 5 
 
Sätta upp mål 
1 2 3 4 5 
 
19. Hur mycket av din prestation/resultatet berodde på färdigheterna ovan? 
1 = väldigt lite, 5 = väldigt mycket 
1 2 3 4 5 
 
 
20. Hur viktigt är mental träning för tennisspelare under tävlingsmoment? 
1 = inte alls viktigt, 5 = mycket viktigt 
1 2 3 4 5 
  
21. Hur mycket av en tävling/match handlar om tennisspelares psykologiska 
färdigheter?  (exempel på några psykologiska färdigheter finns i fråga 18)  
1 = väldigt lite, 5 = väldigt mycket 
1 2 3 4 5 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 


